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Τροπολογία 35
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Απώτερος σκοπός της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), που 
εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με την απόφαση 94/69/EK του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1993 
σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα.

(1) Απώτερος σκοπός της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), που 
εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με την απόφαση 94/69/EK του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1993 
σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα της γης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θέλει να διευκρινίσει ποιο είναι το υπό συζήτηση κλιματικό σύστημα και 
τοιουτοτρόπως να δείξει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο (πλανητικό) πρόβλημα και 
όχι τοπικό.

Τροπολογία 36
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
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για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 
μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990.

για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες 
γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ειδικότερα πρέπει να συνεχίσουν να 
πρωτοστατούν, δεσμευόμενες να μειώσουν 
συλλογικά μέχρι το έτος 2020 τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 30% 
σε σχέση με το 1990, και κατά 60% μέχρι 
το 2035. Ο απώτερος στόχος είναι η 
προοδευτική εξάλειψη των εκπομπών 
από ορυκτές πηγές εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  μέχρι το 2050.

Or. en

Τροπολογία 37
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
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2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 
μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990.

2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 
μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990, και κατά 60% μέχρι το 2050.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε κατά τη συνάντησή του το Μάρτιο 2007 ότι απαιτούνται 
μακροπρόθεσμες μειώσεις των εκπομπών από 60 έως 80% μέχρι το 2050.

Τροπολογία 38
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 
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μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990.

μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990, και κατά 50% μέχρι το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά 80% μείωση μέχρι το 2050 συγκριτικά με το 1990 είναι πάρα πολύ φιλόδοξος στόχος 
που είναι είναι δύσκολος να υλοποιηθεί. Ο στόχος αυτός θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκος λόγω 
του ότι η πρόταση οδηγίας καλύπτει περίπου το 60 % του συνόλου των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου (θα καλύψει περίπου το 40 % αφού γίνει δεκτή η τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/EC),οι οποίες προέρχονται από μικρής κλίμακας ρυπαντές, όπως μεταφορικά μέσα 
(οχήματα, φορτηγά),κτήρια (και συγκεκριμένα θέρμανση),υπηρεσίες, μικρότερες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, γεωργία, απόβλητα,κλπ. οι οποίοι είναι δύσκολο να ελεγχθούν.

Τροπολογία 39
Evangelia Tzampazi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
στην ΕΕ κατά 20% μέχρι το 2020, ο 
ενδεικτικός στόχος του Σχέδιου Δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση 
του δυναμικού (COM(2006)0545) πρέπει 
να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπη θα υιοθετήσει σχετικά 
νομοθετικά μέτρα το αργότερο μέχρι το 
2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της απόδοσης που όρισε η ΕΕ είναι ο μόνος στόχος του 2020 που δεν είναι νομικά 
δεσμευτικός. Η επίτευξη αυτού του δυναμικού πρέπει να αποτελέσει κύριο στόχο σε όλους τους 
τομείς. Η εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της επίτευξης του στόχου της ενεργειακής απόδοσης θα 
οδηγήσει σε μείωση των συνολικών εκπομπών και συγκεκριμένα των εκπομών από τα κτήρια 
και τις μεταφορές. Η μετατροπή του στόχου ενεργειακής απόδοσης σε νομικά δεσμευτικό στόχο 
είναι ο μόνος τρόπος για να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής η εξοικονόμηση ενέργειας και 
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να ανατεθεί με σαφή τρόπο στις κυβερνήσεις της ΕΕ η υποχρέωση να επενδύσουν στην 
ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 40
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου, καθιερώθηκε σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, το 
οποίο καλύπτει ορισμένους τομείς της 
οικονομίας. Για να συμφέρει οικονομικά η 
επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % έναντι των 
επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας στην επίτευξη αυτής της 
μείωσης των εκπομπών. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια 
προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ.

(5) Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου, καθιερώθηκε σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, το 
οποίο καλύπτει ορισμένους τομείς της 
οικονομίας. Για να συμφέρει οικονομικά η 
επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έναντι των 
επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας στην επίτευξη αυτής της 
μείωσης των εκπομπών. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια 
προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ 
σύμφωνα με τους στόχους του Κυότο για 
τα έτη 2012 και εντεύθεν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εκτιμήσεις του Φόρουμ Tallberg, πρέπει να 
επιτευχθεί η κατά 40% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνεπή παρακολούθηση που πρέπει να συνεχίσει και 
ενισχύσει του στόχους του πρωτοκόλλου του Κυότο. Εάν δεν υπάρξει ο στόχος για την επίτευξη 
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σημαντικής μείωσης από πλευράς των σχετικών βιομηχανικών χωρών σύμφωνα με τους 
στόχους που προτείνει η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ, δεν θα επιτευχθεί καμία 
αξιόπιστη διεθνής συνεργασία.

Τροπολογία 41
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Τα κράτη μέλη θα αυξήσουν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλους τους 
οικονομικούς τομείς. Για να εξασφαλισθεί 
η δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% μέχρι το 
2020, ο ενδεικτικός στόχος του Σχέδιου 
Δράσης για την ενεργειακή απόδοση:  
πρέπει να καταστεί δεσμευτική για τα 
κράτη μέλη η αξιοποίηση του δυναμικού 
(COM(2006)0545).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  Το άμεσο κόσος της ανικανότητας της ΕΕ να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την 
ενέργεια ανέρχεται σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020 σύμφωνα με το 
Σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης. Το Σχέδιο επίσης αναφέρει ότι είναι ακόμα εφικτό από 
τεχνολογικής και οικονομική άποψη να εξοικονομηθεί τουλάχιστον το 20% του συνόλου της 
πρωταρχικής ενέργειας μέχρι το 2020 πέραν εκείνου που θα επιτευχθεί με τα αποτελέσματα των 
τιμών και των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, τη φυσική αντικατάσταση της 
τεχνολογίας και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.
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Τροπολογία 42
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους 
πρέπει να καθοριστεί σε σχέση με το 
επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005, που είναι το 
τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν 
επαληθευμένα δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

(6) (6) Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους 
πρέπει να καθοριστεί σε σχέση με το 
επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 1990, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη έχουν εκτελέσει πλήρως της υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 
Κυότο και έχουν μειώσει σημαντικά τις εκπομπές του CO2 , ενώ άλλα, μολονότι έχουν 
υπογράψει το Πρωτόκολλο, δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο στο θέμα αυτό. Θα ήταν λάθος 
να τιμωρηθούν τα πρώτα με την επιβράβευση των δεύτερων.

Τροπολογία 43
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους 
πρέπει να καθοριστεί σε σχέση με το 
επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005, που είναι το 
τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν 
επαληθευμένα δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

(6) Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους 
πρέπει να καθοριστεί σε σχέση με το 
επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τα έτη 2005 έως 2006.

Or. fi
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Τροπολογία 44
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης στο 
οποίο να ορίζει πως προτίθεται να 
επιτύχει τον στόχο μείωσης σε τομείς 
εκτός του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου. Κάθε σχέδιο δράσης πρέπει 
να υποβληθεί μαζί με μια στρατηγική 
προόωθησης της ενεργειακής απόδοσης.

Or. fi

Τροπολογία 45
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6b) Οι μειώσεις των εκπομπών σε τομείς 
εκτός του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δράσεις μεμονωμένων πολιτών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίσουν να 
προετοιμάσουν σωστά τους πολίτες, να 
διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους, να 
υιοθετήσουν δε τις καλύτερες δυνατές 
τεχνολογίες και λύσεις. Οι πολίτες πρέπει 
να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν έναν 
ενεργειακά οικονομικό τρόπο ζωής με τη 
βοήθεια, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης 
και της ανεξάρτητης πληροφόρησης. 
Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία αυτή 
πρέπει να είναι η εκ μέρους των κρατών 
μελών βοήθεια προς συστήματα παροχής  
μη μεροληπτικών ενεργειακώνσυμβουλών 
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για να λειτουργήσουν σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. fi

Τροπολογία 46
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης 
του ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, με την 
υποχρέωση όμως να περιορίσουν την 
αύξηση αυτή, ώστε να συμβάλουν στην 
τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας 
για συνολική μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που 
σήμερα έχουν σχετικά υψηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 2005.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στη Κοπενχάγη, πρέπει να 
υποχρεώσουμε όλες τις χώρες να μειώσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο τις 
εκπομπές μέχρι το 2020 και στο τομέα εκτός ΣΕΔΕ. Με τη χρήση του ΑΕΠ/κεφαλή ως μόνου 
δείκτη στέλνουμε εσφαλμένο μήνυμα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες π.χ. Κίνα, Ινδία και τις 
ενθαρρύνουμε να αυξήσουν τις εκπομπές τους. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να 
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ζητήσουμε από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα νέο δείκτη που να περιλαμβάνει και τις 
εκπομπές αερίων και να ανακατανήμει τα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε κανείς να μην επιτρέπεται να αυξήσει τις εκπομπές του.

Τροπολογία 47
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης 
του ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, με την 
υποχρέωση όμως να περιορίσουν την 
αύξηση αυτή, ώστε να συμβάλουν στην 
τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας 
για συνολική μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που 
σήμερα έχουν σχετικά υψηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών και της ποσότητας των κατά 
κεφαλή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να είμαστε δίκαιοι από πλευράς οικολογικής, οι εκπέμποντες το περισσότερο  CO2 πρέπει 
να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
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Τροπολογία 48
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 2005, με την υποχρέωση όμως να 
περιορίσουν την αύξηση αυτή, ώστε να 
συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 2005, προκειμένου να μπορέσουν να 
ανεβάσουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 
επίπεδο των λοιπών κρατών μελών της 
Κοινότητας. Αυτά τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αύξηση αυτή 
σε βαθμό που να μπορέσουν να επιτύχουν 
το στόχο αυτό.  Τα κράτη μέλη που 
σήμερα έχουν σχετικά υψηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 2005.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο πιο σημαντικός στόχος γενικά της Κοινότητας είναι η εναρμόνιση των επιπέδων ΑΕΠ ανά 
την ΕΕ. Δεν είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας γενικότερα να φρενάρει τις ευκαιρίες 
οικονομικής ανάπτυξης των χωρών με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Για ορισμένες χώρες, ο 
μόνος τρόπος εξασφάλισης βασικών ενεργειακών πόρων σε επαρκείς ποσότητες 
βραχυπρόθεσμα είναι η παραγωγή ενέργειας από την καύση άνθρακα. Δεδομένων των 
σημερινών επιπέδων ανάπτυξης των σημερινών μεθόδων δέσμευσης και αποθήκευσης του 
άνθρακα (CCS) και των σχετικών δαπανών, είναι αδύνατον να μειωθούν οι εκπομπές CO2  που 
προκύπτουν από την καύση του άνθρακα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
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Τροπολογία 49
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης 
του ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, με την 
υποχρέωση όμως να περιορίσουν την 
αύξηση αυτή, ώστε να συμβάλουν στην 
τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας 
για συνολική μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που 
σήμερα έχουν σχετικά υψηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τις 
προηγούμενες προσπάθειες και τα 
επιτεύγματ των κρατών μελών από το 
1990 έως το 2005. Όσοι έχουν καταβάλει 
σημαντικές προσπάθειες για να μειώσουν 
τις εκπομπές τους πρέπει να βραβευθούν 
υποδειγματικά και να αποτελέσουν 
κίνητρο για εκείνους που καθυστερούν. 
Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
μέχρι το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στη Κοπενχάγη, πρέπει να 
υποχρεώσουμε όλες τις χώρες να μειώσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο τις 
εκπομπές μέχρι το 2020 και στο τομέα εκτός ΣΕΔΕ. Με τη χρήση του ΑΕΠ/κεφαλή ως μόνου 
δείκτη στέλνουμε εσφαλμένο μήνυμα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες π.χ. Κίνα, Ινδία και τις 
ενθαρρύνουμε να αυξήσουν τις εκπομπές τους. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να 
ζητήσουμε από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα νέο δείκτη που να περιλαμβάνει και τις 
εκπομπές αερίων και να ανακατανήμει τα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπον 
ώστε κανείς να μην επιτρέπεται να αυξήσει τις εκπομπές του.
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Τροπολογία 50
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης 
του ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, με την 
υποχρέωση όμως να περιορίσουν την 
αύξηση αυτή, ώστε να συμβάλουν στην 
τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για 
συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που σήμερα 
έχουν σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
πρέπει να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
σύγκριση με τον κοινοτικό μέσο όρο
πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν ανάλογα 
τις εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 2005, με την υποχρέωση όμως 
να περιορίσουν την αύξηση αυτή, ώστε να 
συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει επομένωςνα 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005 κατά 
ένα σημαντικότερο επίπεδο προκειμένου 
να τηρήσουν την κοινοτική δέσμευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνισθεί ότι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης θα λειτουργήσει 
μόνον εάν όλα τα κράτη μέλη δεν τηρήσουν τη γενική κοινοτική δέσμευση και επιτραπεί μόνο 
προσωρινά η πιθανή αύξηση των εκπομπών.
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Τροπολογία 51
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 2005, με την υποχρέωση όμως να 
περιορίσουν την αύξηση αυτή, ώστε να 
συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών και των υφισταμένων δεσμεύσεων 
μείωσης βάσει της συμφωνίας για τον 
επιμερισμό των ευθυνών . Στα κράτη μέλη 
που σήμερα έχουν σχετικά χαμηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και, συνεπώς, μεγάλες 
προσδοκίες αύξησης του ΑΕΠ, πρέπει να 
επιτραπεί να αυξήσουν τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, 
με την υποχρέωση όμως να περιορίσουν 
την αύξηση αυτή, ώστε να συμβάλουν 
στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2005. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής θα επιτραπεί σε μερικά κράτη μέλη να εκπέμπουν 
περισσότερα αέρια απ' ό, τι προβλέπεται στο στόχο του Κυότο. Κάτι τέτοιο θα είναι εντελώς 
άδικο για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εκπληρώσει το στόχο του Κυότο και θα έχει 
καταστρεπτικές συνέπειες για τις τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό ο συντάκτης της τροπολογίας 
επιδιώκει την αλλαγή των στοιχεών για τις χώρες αυτές για να μειωθούν οι εκπομπές που 
επιτρέπονται βάσει της συμφωνίας για τον επιμερισμό των ευθυνών. Οι εκπομπές αερίων που 
εξοικονομούνται με την προσαρμογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμοσθεί ο 
γραμμικός παράγων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας πιο ρεαλιστικός στόχο για τον τομέα ΣΕΔΕ.
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Τροπολογία 52
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι 
των επιπέδων του 2005 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005. 
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν 
μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το 
επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

(8) Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι 
των επιπέδων του 2005 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005. 
Επί πλέον, σε κανένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να επιτραπεί ποσότητα εκπομπών 
για το 2020 που να υπερβαίνει την 
ποσότητα που προκύπτει από την οικεία 
δέσμευση μείωσης βάσει της συμφωνίας 
για τον επιμερισμό των ευθυνών για την 
περίοδο από 2008 μέχρι 2012. Οι μειώσεις 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει 
να επιτευχθούν μεταξύ των ετών 2013 και 
2020, ενώ θα επιτρέπεται σε κάθε κράτος 
μέλος να χρησιμοποιεί προκαταβολικά από 
το επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής θα επιτραπεί σε μερικά κράτη μέλη να εκπέμπουν 
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περισσότερα αέρια απ' ό, τι προβλέπεται στο στόχο του Κυότο. Κάτι τέτοιο θα είναι εντελώς 
άδικο για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εκπληρώσει το στόχο του Κυότο και θα έχει 
καταστρεπτικές συνέπειες για τις τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό ο συντάκτης της τροπολογίας 
επιδιώκει την αλλαγή των στοιχεών για τις χώρες αυτές για να μειωθούν οι εκπομπές που 
επιτρέπονται βάσει της συμφωνίας για τον επιμερισμό των ευθυνών. Οι εκπομπές αερίων που 
εξοικονομούνται με την προσαρμογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμοσθεί ο 
γραμμικός παράγων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας πιο ρεαλιστικός στόχο για τον τομέα ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 53
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι 
των επιπέδων του 2005 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005. 
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν 
μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το 
επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

(8) Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 
πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 30% έναντι 
των επιπέδων του 1990 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 30% έναντι των επιπέδων του 1990. Οι 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν 
μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το 
επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η διόρθωση του ποσοστού,από 20 σε 30, συνδέεται με την αλλαγή του έτους αναφοράς από  
2005 σε 1990.

Τροπολογία 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αιτιολογούν απεριόριστα επίπεδα 
μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πάνω και πέρα από τα δικά 
τους όρια εκπομπής αερίων βάσει 
ευσυνείδητων δράσεων και πολιτικών 
που θα προσφέρουν κοινά οφέλη.  Από 
την άποψη αυτή πρέπει να δοθεί το 
προβάδισμα στα κοινά οφέλη για τη 
δημόσια υγεία (συγκεκριμένα σ' ό, τι 
αφορά την ποιότητα του αέρα) και τη 
βελτίωση της ασφάλειας, την προστασία 
του οικοσυστήματος και της 
βιοποικιλότητας, τη μείωση της φτώχειας 
και την απασχόληση καθώς και την 
ενεργειακή ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ομάδας εργασίας ΙΙΙ της  Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με την ανακούφιση αναφέρει με σαφή τρόπο ότι τα κοινά οφέλη 
της δράσης υπό τη μορφή της μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περισσότερης ενεργειακής 
ασφάλειας ή περισσότερης απασχόλησης της υπαίθρου αντισταθμίζουν τις δαπάνες 
ανακούφισης. Κατά γενική ομολογία για όλες τις αναλυόμενες περιοχές στον κόσμο,  τα 
βραχυπρόθεσμα οφέλη για την υγεία καθώς και τα λοιπά οφέλη από τις μειώσεις των αερίων 
θερμοκηπίου μπορεί να είναι σημαντικά, τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.
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Τροπολογία 55
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι εκπομές αερίων θερμοκηπίου από 
τομείς που δεν καλύπτονται  από την 
οδηγία 2003/87/EΚ πρέπει να συνεχίσουν 
μειώνονται ετησίως με γραμμικό τρόπο 
μετά το 2020. Παρά ταύτα, δεν 
χρησιμεύει σε τίποτα να προφλεφθού 
εξαιρετικά φιλόδοξες μειώσεις από τώρα 
έως το 2050, ενώ ούτε η τρέχουσα 
επιστημονική γνώση ούτε η τεχνολογική 
ανάπτυξη μπορούν να κάνουν ρεαλιστικές 
προβολές πέραν των επόμενων είκοσι 
ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη εξαιρετικά φιλόδοξων στόχων για το 2050 δεν είναι ρεαλιστική. Εάν δεν συναφθεί 
μια διεθνής συμφωνία, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Γιατί 
να δημοσιολογούμε μόνοι μας από τώρα για κάτι που πρέπει να αποτελέσει κοινή προσπάθεια;

Τροπολογία 56
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Για να εξασφαλισθεί η σαφής και 
σοβαρή συμμόρφωση των κρατών μελών, 
η Επιτροπή ορίζει μηχανισμό επιβολής 
άμεσων πρόστιμων στα μεμονωμένα 
κράτη μέλη που δεν εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 57
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
στην τήρηση των δεσμεύσεών τους, να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις 
τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, 
και να παρασχεθεί βεβαιότητα στους 
επενδυτές, η Κοινότητα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ως ένα 
ορισμένο ύψος τα πιστωτικά μόρια που 
προκύπτουν από έργα μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες 
χώρες, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 
οικείες πολιτικές αγοράς των εν λόγω 
πιστωτικών μορίων ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή.

(9) Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
στην τήρηση των δεσμεύσεών τους, να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις 
τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, 
και να παρασχεθεί βεβαιότητα στους 
επενδυτές, η Κοινότητα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ως ένα 
ορισμένο ύψος τα πιστωτικά μόρια που 
προκύπτουν από έργα μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες 
χώρες,  υπό τον όρο ότι  αυτά 
πραγματοποιήθηκαν και θα εφαρμοσθούν 
με μέσα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ήδη εκτελεσθέντα έργα σε τρίτες χώρς ή νέα προς εκτέλεση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αναγνώριση των πιστωτικών μορίων μόνο εάν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.
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Τροπολογία 58
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
στην τήρηση των δεσμεύσεών τους, να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις 
τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, 
και να παρασχεθεί βεβαιότητα στους 
επενδυτές, η Κοινότητα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ως ένα 
ορισμένο ύψος τα πιστωτικά μόρια που 
προκύπτουν από έργα μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες 
χώρες, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 
οικείες πολιτικές αγοράς των εν λόγω 
πιστωτικών μορίων ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή.

(9) Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
στην τήρηση των δεσμεύσεών τους, να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις 
τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, 
και να παρασχεθεί βεβαιότητα στους 
επενδυτές, η Κοινότητα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ως ένα 
ορισμένο ύψος τα πιστωτικά μόρια που 
προκύπτουν από έργα μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τύπου 
"Χρυσού Πρότυπου" σε τρίτες χώρες, 
μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 59
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) (8α) Προκειμένου να εξομαλυνθούν 
οι διαφορές στις δαπάνες για τη μείωση 
των εκπομπών που αντιμετωπίζουν 
διάφορα κράτη μέλη με το να 
εξασφαλιστεί αυξημένη γεωγραφική 
ευελιξία και ταυτόχρονα, αύξηση της 
γενικής αποδοτικότητας από πλευράς 
κόστους της συνολικής δέσμευσης της 
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Κοινότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν μέρος των 
οικείων δικαιωμάτων τους για εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σε ένα άλλο 
κράτος μέλος. Η εν λόγω μεταφορά θα 
πρέπει να ρυθμίζεται μέσω διμερούς 
συμφωνίας και θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια μέσω 
κοινοποίησης στην Επιτροπή και 
καταχώρησης της μεταφοράς στα 
μητρώα αμφότερων των εμπλεκομένων 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα πρόταση η αποδοτικότητα από πλευράς κόστους αυξάνεται όταν ικανοποιείται 
ο κοινοτικός στόχος για τις περικοπές των εκπομπών. Αυτή η εθελούσια δυνατότητα θα 
μπορούσε επίσης να βοηθήσει εκείνες τις χώρες που, λόγω έλλειψης πόρων, θα έχουν δυσκολία 
να περικόψουν τις εκπομπές τους, καθόσον αυτή συμβάλλει στη χρηματοδότηση και άλλων 
δράσεων/μέτρων στη μεταφέρουσα χώρα βάσει κεφαλαίων που εισπράττονται από τις 
μεταφορές. Όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα επωφεληθούν. Πάνω από 
όλα όμως αυτό που οφελείται περισσότερο είναι το περιβάλλον καθώς η αποτελεσματική χρήση 
των πόρων μας είναι θεμελιώδης για μια ορθή περιβαλλοντική πολιτική.

Τροπολογία 60
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) (8α) Προκειμένου να εξομαλυνθούν οι 
διαφορές στις δαπάνες για τη μείωση των 
εκπομπών που αντιμετωπίζουν διάφορα 
κράτη μέλη με το να εξασφαλιστεί 
αυξημένη γεωγραφική ευελιξία και 
ταυτόχρονα, αύξηση της γενικής 
αποδοτικότητας από πλευράς κόστους της 
συνολικής δέσμευσης της Κοινότητας, θα 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν μέρος των οικείων 
δικαιωμάτων τους για εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου σε ένα άλλο κράτος μέλος. 
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Η εν λόγω μεταφορά θα πρέπει να 
ρυθμίζεται μέσω διμερούς συμφωνίας και 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια 
μέσω κοινοποίησης στην Επιτροπή και 
καταχώρησης της μεταφοράς στα μητρώα 
αμφότερων των εμπλεκομένων κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ανοίγει το δρόμο για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των 
κρατών μελών. Αφού τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές  περιθωριακές δαπάνες για τη μείωση 
των εκπομπών, αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα από πλευράς κόστους της επίτευξης του 
κοινοτικού στόχου χωρίς να αλλάξουν οι συνολικές μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτευχθούν εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία 61
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
πιστωτικά μόρια από μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία 
εκδίδονται για μειώσεις που έχουν 
επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012 και 
προκύπτουν από είδη έργων που έχουν 
γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
ίδια περίοδο. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
πιστωτικά μόρια από μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν 
επιτευχθεί μετά την περίοδο 2008-2012, τα 
οποία προέρχονται από έργα που έχουν 
καταχωρηθεί και υλοποιηθεί την περίοδο 
2008-2012 και προκύπτουν από είδη 
έργων («κατηγορίες έργων») που έχουν 
γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
ίδια περίοδο.

(10) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
πιστωτικά μόρια από μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία 
εκδίδονται για μειώσεις που έχουν 
επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012 και 
προκύπτουν από  έργα τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου". Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
πιστωτικά μόρια από μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία 
εκδίδονται για μειώσεις που έχουν 
επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012 και 
προκύπτουν από  έργα τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου" που έχουν καταχωρηθεί και 
υλοποιηθεί την περίοδο 2008-2012.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται πιο αυστηρά κριτήρια για τα πιστωτικά μόρια JI/CDM προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μόνο από υψηλής ποιότητας 
έργα για επιτύχουν τους οικείους στόχους μείωσης.   Το Χρυσό Πρότυπο χρησιμοποιεί έναν 
πολύ αυστηρό ορισμό της προσθετικότητας και αειφόρου ανάπτυξης για να πιστοδοτήσουν έργα 
CDM.

Τροπολογία 62
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί βάσει 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
είναι ελάχιστα. Δεδομένου ότι η Κοινότητα 
υποστηρίζει τη δίκαιη κατανομή των 
έργων CDM, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εντάσσονται στη Συμμαχία 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του 
πλανήτη που έχει προτείνει η Επιτροπή, 
ενδείκνυται να παρασχεθεί βεβαιότητα 
όσον αφορά την αποδοχή των πιστωτικών 
μορίων που προκύπτουν από έργα τα οποία 
έχουν αρχίσει μετά την περίοδο 2008-2012 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
ανήκουν σε είδη έργων που έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
περίοδο 2008-2012. Η αποδοχή αυτή 
πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το 2020 ή μέχρι 
να συναφθεί συμφωνία με την Κοινότητα, 
αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

(11) Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί βάσει 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
είναι ελάχιστα. Δεδομένου ότι η Κοινότητα 
υποστηρίζει τη δίκαιη κατανομή των 
έργων CDM, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εντάσσονται στη Συμμαχία 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του 
πλανήτη που έχει προτείνει η Επιτροπή, 
ενδείκνυται να παρασχεθεί βεβαιότητα 
όσον αφορά την αποδοχή των πιστωτικών 
μορίων από έργα τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου" τα οποία έχουν αρχίσει μετά 
την περίοδο 2008-2012 σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες. Η αποδοχή αυτή 
πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το 2020 ή μέχρι 
να συναφθεί συμφωνία με την Κοινότητα, 
αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

Or. en
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Τροπολογία 63
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία 
και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
πρόσθετα πιστωτικά μόρια από έργα, μέσω 
συμφωνιών της Κοινότητας με τρίτες 
χώρες. Εάν δεν συναφθεί στο μέλλον 
διεθνής συμφωνία για την κλιματική 
αλλαγή, η οποία θα καθορίζει την 
καταλογισμένη ποσότητα για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορεί να 
συνεχιστεί πέραν του 2012 η υλοποίηση 
έργων στο πλαίσιο της κοινής εφαρμογής 
(JI). Ωστόσο, η αναγνώριση των 
πιστωτικών μορίων από μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία 
προκύπτουν από τέτοιου είδους έργα, 
πρέπει να συνεχιστεί μέσω συμφωνιών με 
τρίτες χώρες.

(12) Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία 
και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
πρόσθετα πιστωτικά μόρια από έργα τύπου 
"Χρυσού Πρότυπου", μέσω συμφωνιών 
της Κοινότητας με τρίτες χώρες. Εάν δεν 
συναφθεί στο μέλλον διεθνής συμφωνία 
για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα 
καθορίζει την καταλογισμένη ποσότητα 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορεί 
να συνεχιστεί πέραν του 2012 η υλοποίηση 
έργων στο πλαίσιο της κοινής εφαρμογής 
(JI). Ωστόσο, η αναγνώριση των 
πιστωτικών μορίων τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου" από μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, τα οποία προκύπτουν 
από τέτοιου είδους έργα, πρέπει να 
συνεχιστεί μέσω συμφωνιών με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 64
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Για να υπάρξει μεγαλύερη ευελιξία 
και περισσότερα κίνητρα προκειμένου να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν πρόσθετα πιστωτικά 
μόρια από έργα και επενδύσεις που 
κάνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν σημαντικές αποδοτικές δυνατότητες από πλευράς κόστους στα κράτη μέλη 
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εμπορία δικαιωμάτων, τα 
έργα και η μεταβίβαση  στην ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών πέρα από τη στήριξη έργων στις 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 65
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την 
κλιματική αλλαγή, μέχρι ποσότητας που 
αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το ένα 
τρίτο της προσπάθειας μείωσης το 2020. 
Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη 

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την 
κλιματική αλλαγή, μέχρι ποσότητας που 
αντιστοιχεί σε 1% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005.
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μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός ΣΕΔΕ εξασφαλίζει ήδη την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών: στην απόφαση 
για τον επιμερισμό των προσπαθειών, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με την επίτευξη 
διεθνούς συμφωνίας και με τους στόχους μείωσης μεμονωμένων κρατών μελών, δεν πρέπει να 
επιτρέπεται η μεταβίβαση. 

Τροπολογία 66
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την 
κλιματική αλλαγή, μέχρι ποσότητας που 
αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το ένα τρίτο 
της προσπάθειας μείωσης το 2020. Πρέπει 

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες ή σε άλλα 
κράτη μέλη, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, μέχρι 
ποσότητας που αντιστοιχεί σε 3 % των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάθε 
κράτους μέλους οι οποίες δεν καλύπτονται 
από την οδηγία 2003/87/ΕΚ κατά το έτος 
2005. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το 
ένα τρίτο της προσπάθειας μείωσης το 
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να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη.

2020. Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να πωλούν  το αχρησιμοποίητο 
τμήμα της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη 
μέλη με πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν σημαντικές αποδοτικές δυνατότητες από πλευράς κόστους στα κράτη μέλη 
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εμπορία δικαιωμάτων, τα 
έργα και η μεταβίβαση  στην ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών πέρα από τη στήριξη έργων στις 
τρίτες χώρες.

Η ευκαιρία να πωλούν το αχρησιμοποίητο τμήμα μπορεί να αποτελέσει ελκυστική ιδέα και καλό 
κίνητρο για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 67
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την 
κλιματική αλλαγή, μέχρι ποσότητας που 
αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων 

(13) Η διατήρηση της δυνατότητας των 
κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια του CDM  από έργα του 
τύπου "Χρυσού Πρότυπου"έχει σημασία 
για τη διευκόλυνση της εξασφάλισης 
αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. 
Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση της εν 
λόγω αγοράς και να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και, με τον 
τρόπο αυτό, να προωθηθεί η επίτευξη των 
κοινοτικών στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να 
επιτραπεί η ετήσια χρήση από τα κράτη 
μέλη πιστωτικών μορίων που προκύπτουν 
από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου" σε τρίτες χώρες, μέχρι να 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την 
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θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το ένα τρίτο 
της προσπάθειας μείωσης το 2020. Πρέπει 
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη.

κλιματική αλλαγή, μέχρι ποσότητας που 
αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το ένα τρίτο 
της προσπάθειας μείωσης το 2020. Πρέπει 
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 68
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δέχονται πιστωτικά μόρια 
προερχόμενα από μείωση των εκπομπών 
μόνον από χώρες οι οποίες θα έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία αυτή και υπό τον 
όρο ότι θα εφαρμοστεί κοινή προσέγγιση.

(14) Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δέχονται πιστωτικά μόρια 
προερχόμενα από μείωση των εκπομπών 
του τύπου "Χρυσού Πρότυπου" μόνον 
από χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη 
συμφωνία αυτή. 

Or. en

Τροπολογία 69
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πρόοδος όσον αφορά την τήρηση 
των δεσμεύσεων που απορρέουν από την 
παρούσα απόφαση πρέπει να αξιολογείται 
ετησίως με βάση τις εκθέσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση 

(15) Η πρόοδος όσον αφορά την τήρηση 
των δεσμεύσεων που απορρέουν από την 
παρούσα απόφαση πρέπει να αξιολογείται 
ετησίως με βάση τις εκθέσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση 
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αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό 
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Ανά διετία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
της προβλεπόμενης προόδου, η δε 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να αξιολογηθεί πλήρως το 2016.

αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό 
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Ανά διετία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
της προβλεπόμενης προόδου, η δε 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να αξιολογηθεί πλήρως το 2016, 
υποβάλλοντας, όπου κρίνεται 
ενδεδειγμένο, προτάσεις με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων έως το 2020.

Or. pt

Τροπολογία 70
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα 
δείχνουν ότι προκειμένου να αποτραπεί η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα, πρέπει να μειωθεί σε 
λιγότερο από 350 μέρη ανά εκατομμύριο 
η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, 
πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε 
εγχώριο κοινοτικό στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 40% 
μέχρι το  2020 και 60% μέχρι το 2030 σε 
συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990. Ο 
στόχος αυτός καθώς και οι αντίστοιχες 
κοινοτικές δεσμεύσεις πρέπει να 
επιδιωχθούν στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για 
το κλίμα μετά το 2012.

Or. en
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Τροπολογία 71
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που 
μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης προσπάθειας μείωσης των 
εκπομπών από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ.

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών 
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες ή σε 
άλλα κράτη μέλη που μπορεί να 
χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της πρόσθετης 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών από 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν σημαντικές αποδοτικές δυνατότητες από πλευράς κόστους στα κράτη μέλη 
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εμπορία δικαιωμάτων, τα 
έργα και η μεταβίβαση  στην ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών πέρα από τη στήριξη έργων στις 
τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 72
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών 
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που 
μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης προσπάθειας μείωσης των 
εκπομπών από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ.

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών 
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου  στην ΕΕ και σε 
τρίτες χώρες που μπορεί να χρησιμοποιεί 
κάθε κράτος μέλος πρέπει να αυξηθεί 
μέχρι το ήμισυ της πρόσθετης προσπάθειας 
μείωσης των εκπομπών από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν σημαντικές αποδοτικές δυνατότητες από πλευράς κόστους στα κράτη μέλη 
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εμπορία δικαιωμάτων, τα 
έργα και η μεταβίβαση  στην ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών πέρα από τη στήριξη έργων στις 
τρίτες χώρες.

Προς αποφυγή ανόμοιων επιδιώξεων και άστοχων επιτευγμάτων στο μέλλον, αντί για την αρχή 
της αλληλεγγύης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
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Τροπολογία 73
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών 
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που 
μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης προσπάθειας μείωσης των 
εκπομπών από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ.

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών 
μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου του τύπου "Χρυσού 
Πρότυπου" σε τρίτες χώρες που μπορεί να 
χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της πρόσθετης 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών από 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 
2013 και 2020, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, όσον αφορά τις εκπομπές 
από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 

Η παρούσα απόφαση ορίζει τη συμβολή 
των κρατών μελών καθώς και κανόνες
καθορισμού της, στην τήρηση της 
δέσμευσης της Κοινότητας και των 
κρατών μελών της για μείωση, από το 
2013 έως το 2020, των ανθρωπογενών 
καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
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2003/87/EΚ, καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

και για απομάκρυνση από πηγές και για 
αέρια  που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 
2013 και 2020, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, όσον αφορά τις εκπομπές 
από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 
2013 και 2020, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι εθνικοί στόχοι ορίζονται μόνο για τομείς εκτός ΣΕΔΕ, ο καταμερισμός των συνολικών 
δαπανών μείωσης των εκπομπών αερίων θα είναι αβέβαιος για τα κράτη μέλη καθώς οι 
εκπομπές στους τομείς ΣΕΔΕ θα έχουν μια σχεδόν αυτόνομη εξέλιξη. Με τον ορισμο ενός 
σφαιρικού εθνικού στόχου, εξαλείφεται αυτή η αβεβαιότητα και τα βάρη θα μοιρασθούν με 
δίκαιο τρόπο. Η διατύπωση "για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ" διαγράφεται από ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας.
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Τροπολογία 76
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ.

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC)  εξαφθοριούχου 
θείου (SF6), και πάνω απ' όλα υδρατμών 
(H2O),  εκφραζόμενες σε ισοδύναμο 
διοξειδίου του άνθρακα, από διάφορες 
ανθρωπογενείς πηγές, όπως 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι υδρατμοί είναι το κύριο αέριο θερμοκηπίου και είναι υπέυθυνο για περίπου το 60% του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. Το περιεχόμενό τους στην ατμόσφαιρα της γης ποικίλει ανάλογα 
με τις περιόδους και τις μεμονωμένες περιοχές του πλανήτη (κυμαινόμενο ανάμεσα σε 40 και 
95 %), λόγω του υδάτινου κύκλου στο περιβάλλον που οφείλεται στις διεργασίες 
εξάτμισης,υγροποίησης, εξάχνωσης  και εκ νέου εξάχνωσης καθώς και στις ανθρωπογενείς 
πηγές.

Τροπολογία 77
Avril Doyle

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
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εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ.

εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ. Σε περίπτωση 
που συναφθεί διεθνής συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 1, ή σε 
περίπτωση που δεν έχει κυρωθεί διεθνής 
συμφωνία από την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
η έννοια των "εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου" περιλαμβάνει επίσης την 
απομάκρυνση αυτών των αερίων με τη 
χρήση συλλεκτών σύμφωνα με τους 
όρους της συμφωνίας αυτής ή, ελλείψει 
συμφωνίας, σύμφωνα με τους 
εναρμονισμένους όρους που εφαρμόζουν 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απομόνωση του CO2 από τα δάση στα κράτη μέλη προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του 
Κυότο και αναμένεται να αποτελέσει σημείο της συμφωνίας στην Κοπεγχάγη το 2009.  Η δράση 
των δασών υπέρ του κλίματος χρειάζεται να προωθηθεί ως μέρος μιας στρατηγικής που θα 
φροντίζει να συμβάλλουν όλοι οι τομείς στο γενικό στόχο της πρόληψης της αύξησης της 
θερμοκρασίας πάνω από 2°C. 

Τροπολογία 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
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την οδηγία 2003/87/EΚ. τις μεθοδολογίες εκτίμησης των 
εκπομπών από πηγές και απομάκρυνσής 
μέσω συλλεκτών τις οποίες διέπει το 
Πρωτόκολλο του Κυότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα μέτρα για να περιγραφεί πόσο ένα συγκεκριμένο είδος ή ποσότητα αερίου 
θερμοκηπίου που εκφράζεται σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα ενδέχεται να προκαλέσει 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, δεν προβλέπεται στην οδηγία 2003/87/EΚ, χρειάζεται 
να γίνει μνεία των συλλεκτών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο του 
Κυότο.

Τροπολογία 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, ως «εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου 
(CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με
την οδηγία 2003/87/EΚ.

Επιπλέον, ως «ανθρωπογενείς καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου» νοούνται 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), μεθανίου (CH4), υποξειδίου του 
αζώτου (N2O), υδροφθορανθράκων 
(HFC), υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές και συλλέκτες, όπως 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ.

Or. en
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Τροπολογία 80
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ως "διεθνής συμφωνία" νοείται 
παγκόσμια και συνεκτική συμφωνία στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC), που περιλαμβάνει για 
την ΕΕ στόχο μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως 
το 2020 σε σύγκριση με το 1990, 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες προσπάθειες 
άλλων ανεπτυγμένων χωρών και επαρκείς 
συνεισφορές πλέον προηγμένων 
οικονομικά αναπτυσσομένων χωρών, 
ανάλογα με τις αρμοδιότητες και σχετικές 
δυνατότητές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ετοιμασθεί μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με "τον επιμερισμο των προσπαθειών", η παρούσα τροπολογία εμπνέεται από πρόταση 
που έγινε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Article 3 – title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-
2020

Επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
για την περίοδο 2013-2020

Or. en



PE409.395v01-00 40/68 AM\730633EL.doc

EL

Τροπολογία 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Κοινότητα θα περιορίσει έως το 
2020 τις εγχώριες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο της προσπάθειας μείωσης των 
εκπομπών που απαιτείται για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
χρησιμοποιώντας τις εκπομπές του 2005 
ως βάση.
Τα αντίστοιχα όρια και ποσότητες 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τόνους 
ισοδύναμου CO2 ανά κράτος μέλος για 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ,  υπολογίζονται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες συμφωνούσαν ότι το ασφαλές όριο για την αποφυγή των 
χειρότερων αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής ήταν 450 ppm ενώ νέα ευρήματα τώρα 
δείχνουν πως τα πράγματα είναι σοβαρά ήδη από τα 350 ppm. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση 
ύψους τουλάχιστον 60%  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και 100% έως το 
2050. Προκειμένου να επιτευχθούν οι μειώσεις αυτές με ένα προβλέψιμο και αποτελεσματικό 
από πλευράς κόστους τρόπο, πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος ο στόχος μείωσης των εκπομπών 
για το 2020.
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Τροπολογία 83
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα 
περιορίσει έως το 2020 τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. 
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, πρέπει να καλύψουν το ένα 
τρίτο της προσπάθειας μείωσης των 
εκπομπών που απαιτείται για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
χρησιμοποιώντας τις εκπομπές του 2005 
ως βάση.
Τα αντίστοιχα όρια και ποσά  εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τόνους 
ισοδύναμου CO2 ανά κράτος μέλος για 
πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ,  υπολογίζονται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και να 
παραμείνουν κάτω των 2 βαθμών, πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου 
τουλάχιστον κατά 80-90% μέχρι το 2050. Για να επιτευχθούν οι μειώσεις αυτές κατά τρόπον 
ώστε αυτό να είναι εύκολο για την ευρωπαϊκή οικονομία και για να διατηρηθεί ο στόχος, ο 
στόχος του 2020 πρέπει να είναι υψηλότερος.
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Τροπολογία 84
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό 
που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος 
μέλος στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του 
κατά το έτος 2005.

1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 
2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ σε σχέση με τις 
εκπομπές του κατά το έτος 2005 Σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί 
ποσό εκπομπών για το 2020 που να 
υπερβαίνει την ποσότητα που προκύπτει 
από την οικεία δέσμευση μείωσης βάσει 
της συμφωνίας για τον επιμερισμό των 
ευθυνών για την περίοδο από 2008 μέχρι 
2012. Η Επιτροπή προσαρμόζει τα 
ποσοστά προς τα κάτω για τα εν λόγω 
κράτη μέλη.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής θα επιτραπεί σε μερικά κράτη μέλη να εκπέμπουν 
περισσότερα αέρια απ' ό, τι προβλέπεται στο στόχο του Κυότο. Κάτι τέτοιο θα είναι εντελώς 
άδικο για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εκπληρώσει το στόχο του Κυότο και θα έχει 
καταστρεπτικές συνέπειες για τις τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό ο συντάκτης της τροπολογίας 
επιδιώκει την αλλαγή των στοιχεών για τις χώρες αυτές για να μειωθούν οι εκπομπές που 
επιτρέπονται βάσει της συμφωνίας για τον επιμερισμό των ευθυνών. Οι εκπομπές αερίων που 
εξοικονομούνται με την προσαρμογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμοσθεί ο 
γραμμικός παράγων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας πιο ρεαλιστικός στόχο για τον τομέα ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
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συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό 
που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος 
μέλος στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του 
κατά το έτος 2005.

συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά το ποσό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, .

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο εκκίνησης πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία του  Πρωτόκολλου του Κυότο 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρώτες μειώσεις των εκπομπών. Αφού η χρήση των 
πιστωτικών μορίων ευέλικτων μηχανισμών στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Κυότο θα 
αλλάξουν πολύ πιθανά κατά την μετά το Κυότο περίοδο, χρειάζεται να διατηρηθεί η δυνατότητα 
επιλογής του μέσου όρου των ετών 2008-2010.

Τροπολογία 86
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 
2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ το λιγότερο κατά το 
ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω 
κράτος μέλος σύμφωνα με νέο παράρτημα 
της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις 
εκπομπές του κατά το έτος 2005 το οποίο 
πρέπει να παράσχει η Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπη θα παράσχει νέο παράρτημα με τα αντίστοιχα όρια για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και τα αντίστοιχα ποσά σε τόννους διοξειδίου του άνθρακα που θα αποτελούν το 
στόχο για κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 
2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ το λιγότερο κατά το 
ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω 
κράτος μέλος στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις 
εκπομπές του κατά το έτος 2005. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιμερισθεί σωστά ο επιδιωκόμενος στόχος των δυο βαθμών, η ΕΕ πρέπει να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ τουλάχιστον κατά 40% έως το 2020.

Τροπολογία 88
Johannes Blokland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 

1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 
2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
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οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ το λιγότερο  κατά το 
ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω 
κράτος μέλος στο παράρτημα  της 
παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις 
εκπομπές του κατά το έτος 2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει κανένα λόγο η ΕΕ να προδικάσει αρνητικό αποτέλεσμα για τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μείωση μόνο ύψους 20%. Για το λόγο 
αυτό,χρειάζεται να αναληφθεί εξαρχής το ισοδύναμο μιας σφαιρικής εγχώριας μείωσης ύψους 
30%, η οποία αποτελεί τον επιστημονικά αποδεδειγμένο στόχο και είναι συνεπής προς τον 
κοινοτικό στόχο του να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω των 2 
βαθμών Κελσίου. 

Τροπολογία 89
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό 
που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος 
μέλος στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του 
κατά το έτος 2005.

1. 1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα 
διεθνή συμφωνία για την κλιματική 
αλλαγή, η οποία θα επιφέρει μειώσεις των 
εκπομπών, κάθε κράτος μέλος 
προσαρμόζει έως το 2020, τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ 
κατά το ύψος που καθορίζεται για το εν 
λόγω κράτος μέλος λαμβάνοντας το 1990 
ως έτος αναφοράς.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το 1990 είναι το πρώτο έτος που πρέπει να ληφθει υπόψη σ' ό,τι αφορά τις μειώσεις των 
εκπομπών CO2  στα κράτη που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κυότο.

Τροπολογία 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και για 
απομάκρυνση από πηγές, συλλέκτες και 
αέρια  που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

Or. en

Τροπολογία 91
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
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η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος
2005.

η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά τα έτη
2005-2006.

Or. fi

Τροπολογία 92
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το 
έτος 2005.

1. Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα *.

____________
* Τα αντίστοιχα όρια και ποσά  
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τόνους 
ισοδύναμου CO2 ανά κράτος μέλος 
υπολογίζονται από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στη Κοπενχάγη, πρέπει να 
υποχρεώσουμε όλες τις χώρες να μειώσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο τις 
εκπομπές μέχρι το 2020 και στο τομέα εκτός ΣΕΔΕ. Είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εκπομπές τους. Για να μην χρειασθεί να ζητήσουμε απο 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει το Παράρτημα έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε κανένα να 
αυξήσει τις εκπομπές του.
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Για να είναι δίκαιη η νομοθεσία, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προηγούμενα επιτεύγματα 
μεταξύ 1990 και 2005.

Ως αποτέλεσμα των νέων υπολογισμών, ενδέχεται να χρειασθεί να αλλάξει και η βάση.

Τροπολογία 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πιστωτικά μόρια για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, εκτός εάν εξασφαλισθεί 
τουλάχιστον μια γενική μείωση ύψους 
40% στις εγχώριες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιμερισθεί σωστά ο επιδιωκόμενος στόχος των δυο βαθμών, η ΕΕ πρέπει να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ τουλάχιστον κατά 40% έως το 2020.

Τροπολογία 94
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το Παράρτημα -1 ισχύει στην 
περίπτωση που μια μελλοντική διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή 
εξασφαλίσει συγκρίσιμες δεσμεύσεις και 
για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες και 
επαρκείς εισφορές εκ μέρους οικονομικά 
πιο προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών 
ανάλογα με τις ευθύνες τους και 
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αντίστοιχες δυνατότητές τους και η 
Κοινότητα δεχθεί ως στόχο μείωσης το 
30% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ετοιμασθεί μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με "τον επιμερισμο των προσπαθειών", η παρούσα τροπολογία εμπνέεται από πρόταση 
που έγινε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 95
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι, το έτος 2013, οι 
συνολικές του εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις 
μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 
2010 στο εν λόγω κράτος μέλος από τις 
συγκεκριμένες πηγές, όπως έχουν 
αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το απαιτούμενο επίπεδο εκπομπών αερίων στα κράτη μέλη το 2013 από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ, η οποια σύμφωνα με το άρθο 3, παρ. 2, 1η υποπαράγραφος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το μέσο όρο ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2008. 2009 και 
2010, ενδέχεται να εμποδίσει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την αύξηση των εκπομπών.
Αυτό θα αντίκειται τόσο προς το κείμενο στις αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης όσο και στους 
στόχους για δίκαιη αντιμετώπιση και αλληλεγγύη κατά τον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών, όπως ακριβώς περιγράφεται και επαναλαμβάνεται σε προηγούμενα 



PE409.395v01-00 50/68 AM\730633EL.doc

EL

πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

Για το λόγο αυτό, διαγράφεται η παράγραφος 2 του άρθρου 3.

Τροπολογία 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι, το έτος 2013, οι 
συνολικές του εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις 
μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 
2010 στο εν λόγω κράτος μέλος από τις 
συγκεκριμένες πηγές, όπως έχουν 
αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι, το έτος 2013, 
οι συνολικές του ανθρωπογενείς καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
και συλλέκτες που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις μέσες 
ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των 
ετών 2008, 2009 και 2010 στο εν λόγω 
κράτος μέλος από τις συγκεκριμένες πηγές 
και συλλέκτες, όπως έχουν αναφερθεί και 
εξακριβωθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ. 

Or. en

Τροπολογία 97
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι, το έτος 2013, οι 
συνολικές του εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις 
μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι, το έτος 2013, 
οι συνολικές του ανθρωπογενείς καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
και συλλέκτες που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις μέσες 
ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των 
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2010 στο εν λόγω κράτος μέλος από τις 
συγκεκριμένες πηγές, όπως έχουν 
αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ. 

ετών 2008, 2009 και 2010 στο εν λόγω 
κράτος μέλος από τις συγκεκριμένες πηγές 
και συλλέκτες, όπως έχουν αναφερθεί και 
εξακριβωθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ετοιμασθεί μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με "τον επιμερισμο των προσπαθειών", η παρούσα τροπολογία εμπνέεται από πρόταση 
που έγινε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου για να εξασφαλίσει 
ότι δεν υπερβαίνουν το ανώτατο επίπεδο 
για το 2020 που καθορίζεται για το εν 
λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα. Σ' 
ό,τι αφορά τον καθορισμό της αφετηρίας
για τον περιορισμό αυτό, κάθε κράτος 
μέλος μπορεί είτε να επιλέγει το στόχο 
που ορίσθηκε για αυτό το κράτος μέλος 
στο Πρωτόκολλο του Κυότο είτε το μέσο 
όρο των ετήσιων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου αυτού του κράτους μέλους 
κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, όπως 
αναφέρεται και επιβεβαιώνεται στην 
οδηγία 2003/87/EΚ και στην οδηγία 
280/2004/EΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σημείο εκκίνησης πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία του  Πρωτόκολλου του Κυότο 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρώτες μειώσεις των εκπομπών. Αφού η χρήση των 
πιστωτικών μορίων ευέλικτων μηχανισμών στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Κυότο θα 
αλλάξουν πολύ πιθανά κατά την μετά το Κυότο περίοδο, χρειάζεται να διατηρηθεί η δυνατότητα 
επιλογής του μέσου όρου των ετών 2008-2010.

Τροπολογία 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση 
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει το 2016  τις ανωτέρω 
ανθρωπογενείς καθαρές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου με γραμμική σχέση για να 
εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 100
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση 
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση 
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα που θα παρασχεθεί από 
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την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα παράσχει νέο παράρτημα με τα αντίστοιχα όρια για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και τα αντίστοιχα ποσά σε τόννους ισοδύναμου  διοξειδίου του άνθρακα που θα 
αποτελούν το στόχο για κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 101
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 
του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου για να εξασφαλίσει 
ότι δεν υπερβαίνουν το ανώτατο επίπεδο 
για το 2020 που καθορίζεται για το εν 
λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο να περιορισθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση για λόγους 
οικονομικής βιωσιμότητας, πράγμα το οποίο ανιπαρίσταται γραφικά με μια μειούμενη τάση υπό 
μορφή αντίστροφης καμπύλης.

Τροπολογία 102
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 



PE409.395v01-00 54/68 AM\730633EL.doc

EL

του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση 
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα.

του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
περιορίζει ετησίως τις ανωτέρω εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με γραμμική σχέση 
για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο επίπεδο για το 2020 που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα*.
___________

*Τα αντίστοιχα όρια και ποσότητες εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμου CO2 
ανά κράτος μέλος υπολογίζονται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στη Κοπενχάγη, πρέπει να 
υποχρεώσουμε όλες τις χώρες να μειώσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο τις 
εκπομπές μέχρι το 2020 και στο τομέα εκτός ΣΕΔΕ. Είναι απαράδεκτο λοιπόν να επιτρέπεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εκπομπές τους. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο πρέπει 
να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πρόσφατο παράρτημα και να εκπονήσει 
ένα νέο βάσει του οποίου δεν θα επιτρέπεται σε κανένα να αυξήσει τις εκπομπές στου στον 
τομέα εκτός ΣΕΔΕ. 

Τροπολογία 103
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εγχώριες εκπομπές κράτους μέλους 
υπολείπονται του ορίου της παραγράφου 2, 
το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 
μεταφέρει τη διαφορά μεταξύ των 
εγχώριων εκπομπών του και του ορίου 
αυτού στο επόμενο έτος. Αν οι εκπομπές 



AM\730633EL.doc 55/68 PE409.395v01-00

EL

αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους 
υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 2, 
τότε αυτό το κράτος μέλος αντισταθμίζει 
αυτή την αρνητική διαφορά το επόμενο 
έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση της παραγράφου αυτή εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πληρώνουν μόνο 
πρόστιμο όταν δεν επιτυγχάνουν τα απαιτούμενα όρια αλλά πρέπει και να μειώσουν τις 
εκπομπές τους το επόμενο έτος, πέραν των μειώσεων των εκπομπών που πρέπει να επιτύχουν 
ούτως ει άλλως. Η παράγραφος αυτή συνδέεται στενά με το νέο άρθρο 5α, το οποίο θεσπίζει 
οικονομικές κυρώσεις που χρειάζεται να καταβληθούν εάν δεν επιτευχθούν οι μειώσεις 
εκπομπών.

Τροπολογία 104
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 1% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Μόνον εάν 
οι εγχώριες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κράτους μέλους 
υπολείπονται του ορίου της παραγράφου 2, 
τότε μπορεί να μεταφερθεί η διαφορά 
μεταξύ των εγχώριων εκπομπών του και 
του ορίου αυτού στο επόμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο το ποσό των εκπομπών που αφορά τη διαφορά μεταξύ των εγχωρίων εκπομπών και του 
ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος στο 
επόμενο έτος.
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Τροπολογία 105
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές αερίων κράτους μέλους, τα 
οποία εκπέμπονται από εγχώριους 
φορείς/πηγές υπολείπονται του ορίου της 
παραγράφου 2, τότε το εν λόγω κράτος 
μέλος μπορεί να μεταφέρει τη διαφορά 
μεταξύ των εγχώριων εκπομπών του και 
του ορίου αυτού στο επόμενο έτος .

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης.

Τροπολογία 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 1% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
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κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για αρκετά κράτη μέλη ένα 2% θα εκπροσωπούσε σημαντικό μέρος της υποχρέωσής τους για 
μείωση, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματική γραμμική μείωση.
Αντίθετα η χρήση ενός 1% ως ανώτατης ποσότητας παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι 
πράγματι οι εκπομπές των κρατών μελών θα ακολουθήσουν καθοδική πορεία.

Τροπολογία 107
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα ίση με 2% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους υπολείπονται 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει στο 
επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών.

“3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
ποσότητα έως 5% του οικείου ορίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν οι 
εκπομπές κράτους μέλους είναι κατώτερες 
του ορίου της παραγράφου 2, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει σε 
κάποιο από τα επόμενα έτη τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο του 2% θα αυξηθεί προκειμένου να μειωθούν οι συνολικές δαπάνες του πακέτου. Τα 
κράτη μέλη χρειάζοται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την αποταμίευση του 
αχρησιμοποίητου ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών για να μεταφερθεί 
όχι μόνο στο επόμενο έτος αλλά για μια περίοδο οχτώ ετών.
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Τροπολογία 108
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε κράτος μέλος μπορείνα εκχωρεί 
σε ένα άλλο κράτος μέλος μέρος των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
δικαιούται να εκπέμπει σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 1 και 2. Το κράτος μέλος στο 
οποίο εκχωρείται το δικαίωμα εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου  μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει για εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ανοίγει το δρόμο για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των 
κρατών μελών. Αφού τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές  περιθωριακές δαπάνες για τη μείωση 
των εκπομπών, αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα από πλευράς κόστους της επίτευξης του 
κοινοτικού στόχου χωρίς να αλλάξουν οι συνολικές μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτευχθούν εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία 109
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εκχωρεί 
σε ένα άλλο κράτος μέλος μέρος των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
δικαιούται να εκπέμπει σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 1 και 2. Το κράτος μέλος 
στο οποίο εκχωρείται το δικαίωμα 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου  μπορεί να 
το χρησιμοποιήσει για εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα πρόταση η αποδοτικότητα από πλευράς κόστους αυξάνεται όταν ικανοποιείται 
ο κοινοτικός στόχος για τις περικοπές των εκπομπών. Αυτή η εθελούσια δυνατότητα θα 
μπορούσε επίσης να βοηθήσει εκείνες τις χώρες που, λόγω έλλειψης πόρων, θα έχουν δυσκολία 
να περικόψουν τις εκπομπές τους, καθόσον αυτή συμβάλλει στη χρηματοδότηση και άλλων 
δράσεων/μέτρων στη μεταφέρουσα χώρα βάσει κεφαλαίων που εισπράττονται από τις 
μεταφορές. Όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα επωφεληθούν. Πάνω από 
όλα όμως αυτό που οφελείται περισσότερο είναι το περιβάλλον καθώς η αποτελεσματική χρήση 
των πόρων μας είναι θεμελιώδης για μια ορθή περιβαλλοντική πολιτική.

Τροπολογία 110
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εκχωρεί 
σε ένα άλλο κράτος μέλος μέρος των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
δικαιούται να εκπέμπει σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 1 και 2. Το κράτος μέλος 
στο οποίο εκχωρείται το δικαίωμα 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου  μπορεί να 
το χρησιμοποιήσει για εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ευελιξία εντός του προτεινόμενου συστήματος. Τα κράτη μέλη ποικίλουν μεταξύ τους 
σ' ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη μείωση των εκπομπών, τη γεωγραφική τους θέση, την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αρκετούς άλλους παράγοντες. Αυτό που μετράει τελικά είναι 
το τι θα επιτευχθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

Για να επιτευχθεί η γενική αποδοτικότητα από πλευράς κόστους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να εκχωρήσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος μέρος του δικαιώματός τους σ' ό,τι αφορά 
τις εκπομπές αερίων. Η εν λόγω εκχώρηση θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω διμερούς συμφωνίας, 
κοινοποίησης στην Επιτροπή και καταχώρησης της εκχώρησης στα μητρώα αμφότερων των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών.
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Τροπολογία 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Εάν οι κοινοτικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές δεν έχουν υπαχθεί έως το 2009 
στο πεδίο εφαρμογής κάποιου κοινοτικού 
νομικού μέσου με σκοπό τη μείωση των 
εκμπομπών των αερίων θερμοκηπίου, η 
Επιτροπή θα λάβει μέτρα έως το 2012 για 
να καθορίσει εθνικές υποχρεώσεις 
μείωσης για τις εν λόγω εκπομπές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία περί επιμερισμού των προσπαθειών πρέπει επίσης να καλύψει το θέμα της 
αύξησης των εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Τροπολογία 112
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που μέχρι το 2014 οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις 
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές δεν 
ενταχθούν στο πεδίο αναφοράς της 
οδηγίας 2003/87/EΚ ή οιουδήποτε άλλου 
κοινοτικού νομικού μέσου για τον 
περιορισμό των εκπομπών αυτών και τη 
συμπερίληψη τους στις κοινοτικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, 
μέχρι το 2015 η Επιτροπή υποβάλλει  στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο πρόταση με μέτρα για τον 
καθορισμό των εθνικών υποχρεώσεων 
μείωσης των εν λόγω εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το όριο 
της παραγράφου 2, τότε αυτό το κράτος 
μέλος αντισταθμίζει αυτή την αρνητική 
διαφορά το επόμενο έτος 
πολλαπλασιάζοντας τις πλειονάζουσες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του 
προηγούμενου έτους με ένα υποχρεωτικό 
πρόσθετο κλιματικό παράγοντα μείωσης 
της τάξεως του 1,3. Εάν οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κράτους μέλους 
υπολείπονται του ορίου της παραγράφου 
2, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 
μεταφέρει στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το συνολικό ποσό των μειώσεων των εκπομπών είναι αυτό που μετράει για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεν αρκούν μόνο οι κυρώσεις. Η Επιτροπή πρέπει να 
εφαρμόσει τον ίδιο παράγοντα αποκατάστασης ύψους 1,3 ο οποίος χρησιμοποιείται και στο 
μηχανισμό συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
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Τροπολογία 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα από βιομηχανικούς κλάδους 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/EΚ συνεχίζουν να μειώνονται και 
μετά το 2020 με έναν ετήσιο ρυθμό που 
οδηγεί σε μία συνολική μείωση 
τουλάχιστον 80% έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με 
τελικό στόχο την εξάλειψη εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή εξετάζει το 2011 τη 
σκοπιμότητα διαφοροποίησης του 
κοινοτικού στόχου μείωσης μεταξύ των 
κρατών μελών για επιπλέον περίοδο, 
διαφορετικά τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ετήσιες μειώσεις εκπομπών, όσον αφορά 
τις εκπομπές τους που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, με ενιαίο 
συντελεστή μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η ΕΕ αποσκοπεί να τηρήσει τον στόχο της για τους δύο βαθμούς Κελσίου, πρέπει ήδη να 
θέσει τις εκπομπές της σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος έχει 
ήδη επισημάνει ότι οι εκπομπές της ΕΕ πρέπει να μειωθούν κατά 80% έως το 2050.
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Τροπολογία 115
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα από βιομηχανικούς κλάδους 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/EΚ συνεχίζουν να μειώνονται και 
μετά το 2020 με έναν ετήσιο ρυθμό που 
οδηγεί σε μία συνολική μείωση 
τουλάχιστον 60% έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με 
τελικό στόχο την εξάλειψη εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή εξετάζει το 2011 τη 
σκοπιμότητα διαφοροποίησης του 
κοινοτικού στόχου μείωσης μεταξύ των 
κρατών μελών για επιπλέον περίοδο, 
διαφορετικά τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ετήσιες μειώσεις εκπομπών, όσον αφορά 
τις εκπομπές τους που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, με ενιαίο 
συντελεστή μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι σημαντικοί για να να ορισθεί η κατεύθυνση των επενδύσεων.
Εάν η ΕΕ αποσκοπεί να τηρήσει τον στόχο της για τους δύο βαθμούς Κελσίου, πρέπει ήδη να 
θέσει τις εκπομπές της σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο.
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Τροπολογία 116
Johannes Blokland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα από βιομηχανικούς κλάδους 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/EΚ συνεχίζουν να μειώνονται και 
μετά το 2020 με έναν ετήσιο ρυθμό που 
οδηγεί σε μία συνολική μείωση 
τουλάχιστον 80% έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με 
τελικό στόχο την εξάλειψη εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή εξετάζει το 2011 τη 
σκοπιμότητα διαφοροποίησης του 
κοινοτικού στόχου μείωσης μεταξύ των 
κρατών μελών για επιπλέον περίοδο, 
διαφορετικά τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ετήσιες μειώσεις εκπομπών, όσον αφορά 
τις εκπομπές τους που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, με ενιαίο 
συντελεστή μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η ΕΕ αποσκοπεί να τηρήσει τον στόχο της για τους δύο βαθμούς Κελσίου, πρέπει ήδη να 
θέσει τις εκπομπές της σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος έχει 
ήδη επισημάνει ότι οι εκπομπές της ΕΕ πρέπει να μειωθούν κατά 80% έως το 2050.
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Τροπολογία 117
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Κοινοτικά μέτρα για την επίτευξη του 

στόχου της ενεργειακής απόδοσης
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την 
πρόοδο των κρατών μελών σε σχέση με 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και έως το 2009 υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις για να εξασφαλίσει την 
επίτευξη του στόχου της ενεργειακής 
απόδοσης της Κοινότητας για 
εξοικονόμηση ύψους 20% της 
ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ σε 
σύγκριση με προβολές για το 2020, όπως 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
το Μάρτιο 2007. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της απόφασης 
αυτής, πρέπει να εφαρμοσθεί στην κοινοτική νομοθεσία η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ κατά 20% έως το 2020.

Τροπολογία 118
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
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Ενεργειακή απόδοση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιοποίηση του δυναμικού για μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ 
κατά 20% έως το 2020, ο ενδεικτικός 
στόχος του σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Η αξιοποίηση του 
δυναμικού, (COM(2006)0545) καθίσταται 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Το αργότερο έως το 2010 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει μέτρα για τον σκοπό 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  Το άμεσο κόσος της ανικανότητας της ΕΕ να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την 
ενέργεια ανέρχεται σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020 σύμφωνα με το
Σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης. Το Σχέδιο επίσης αναφέρει ότι είναι ακόμα εφικτό από 
τεχνολογικής και οικονομική άποψη να εξοικονομηθεί τουλάχιστον το 20% του συνόλου της 
πρωταρχικής ενέργειας μέχρι το 2020 πέραν εκείνου που θα επιτευχθεί με τα αποτελέσματα των 
τιμών και των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, τη φυσική αντικατάσταση της 
τεχνολογίας και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

Τροπολογία 119
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
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Για να εξασφαλισθεί η πλήρης χρήση του 
δυναμικού ενεργειακής απόδοσης αλλά 
και για να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης 
στην ΕΕ κατά 20% έως το 2020 ως 
εκκίνηση, η Επτροπή προτείνει μέτρα, 
μεταξύ των οποίων και δεσμευτικούς 
στόχους, που βασίζονται στο Σχέδιο 
δράσης ενεργειακής απόδοσης: 
Αξιοποίηση του δυναμικού 
(COM(2006)0545).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός του θέματος της ενεργειακής απόδοσης είναι ο πιο αποτελεσματικός από πλευράς 
κόστους τρόπος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το οικονομικό δυναμικό για 
τη μείωση της περιττής χρήσης της ενέργειας στην Ευρώποη είναι σημαντικό. Από την άποψη 
αυτή,  είναι παράξενο που η Επιτροπή δεν πρότεινε στο πακέτο του Ιανουαρίου 2008 
δεσμευτικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου 
του Μαρτίου 2007.

Τροπολογία 120
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
στην ΕΕ κατά 20% μέχρι το 2020, ο 
ενδεικτικός στόχος του Σχέδιου Δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση:  Η 
αξιοποίηση του δυναμικού, 
(COM(2006)0545) καθίσταται 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η Επιτροπή λαμβάνει σχετικά μέτρα το 
αργότερο μέχρι το 2009, καθώς μετά από 
αυτή την ημερομηνία κάθε κράτος μέρος 
χαράσσει στρατηγική ενεργειακής 
απόδοσης. 
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Or. en

Τροπολογία 121
Riitta Myller

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 3b

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει 
ένα εθνικό σχέδιο δράσης στο οποίο να 
ορίζει πως προτίθεται να επιτύχει τον 
στόχο μείωσης σε τομείς εκτός του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. fi
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