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Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 8 και 9 
Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες, ενέκρινε 
για την Κοινότητα στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% 
μέχρι το έτος 2020, σε σχέση με το 1990, 
ώστε να συμβάλει στην επίτευξη
παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για 
τη μετά το 2012 εποχή, υπό τον όρο ότι και 
άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν 
για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι 
οικονομικά πιο προηγμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν 
καταλλήλως ανάλογα με τις ευθύνες και τις 
δυνατότητές τους.

(3) Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 8 και 9 
Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες, ενέκρινε 
για την Κοινότητα στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% 
μέχρι το έτος 2020, σε σχέση με το 1990, 
ενόψει της επίτευξης παγκόσμιας και 
συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 
εποχή, υπό τον όρο ότι και άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για 
ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι 
οικονομικά πιο προηγμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν 
καταλλήλως ανάλογα με τις ευθύνες και τις 
δυνατότητές τους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 
αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ. Μόνον εφόσον υπάρξει μια διεθνής συμφωνία μετά το 
Κιότο μπορεί η Ένωση να λάβει μέτρα για να επιτύχει μια πρόσθετη μείωση κατά 30% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990.

Τροπολογία 22
Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της
κλιματικής αλλαγής η πυρηνική ενέργεια 
έχει αποφασιστική σημασία, όπως τονίζει 
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και η Διακρατική Επιτροπή για τις 
Κλιματικές Αλλαγές (IPCC). Μαζί με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μπορούσε το 2020 έως και το 60 % της 
χρησιμοποιούμενης ενέργειας να 
παράγεται χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα CO2. Στο πλαίσιο αυτό η 
πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να 
παράγει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας βασικού φορτίου, ενώ οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
εχρησιμοποιούντο για το μέσο φορτίο και 
το φορτίο αιχμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Γαλλία με ένα υψηλό ποσοστό συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος εκπέμπει ήδη σήμερα πολύ λιγότερες ποσότητες CO2 κατά κεφαλή απ' ό,τι 
τα γειτονικά της κράτη. Εάν επιδιώκει κανείς σοβαρά την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και δεν επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα, δεν διαθέτει άλλη επιλογή 
από την προσφυγή στην πυρηνική ενέργεια λόγω του σημαντικά υψηλότερου κόστους των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται εξάλλου ο ενεργειακός 
ανεφοδιασμός.

Τροπολογία 23
András Gyürk

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 σύμφωνα με το έτος 
αναφοράς που έχει καθοριστεί για κάθε 
κράτος μέλος στο Πρωτόκολλο του Κιότο 
σχετικά με τη Σύμβαση Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο και έχουν 
δεσμευτεί για την εφαρμογή του. Το πρωτόκολλο αυτό είναι το πρώτο δεσμευτικό πολυμερές 
πρωτόκολλο που έχει συναφθεί στο πλαίσιο μιας ευρείας διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση 
των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Οι υποχρεώσεις για την προστασία του 
κλίματος πρέπει να συμφωνούνται στο πλαίσιο ενός διαφανούς και ενιαίου συστήματος βάσει 
θεμελιωδών τιμών για διαδοχικές περιόδους αναφοράς λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων 
σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 24
Adina-Ioana Vălean

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 του 1990, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου το 2008 και λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του έτους 1990 ως έτος αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλιστεί περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και προκειμένου να
αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κατέβαλαν κατά το παρελθόν ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές μεταξύ του 1990 και του 2005. Αυτό θα ήταν επίσης
σύμφωνο με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε το νέο καθεστώς
επιμερισμού των προσπαθειών να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη του τα επιτεύγματα των 
κρατών μελών κατά το παρελθόν. Το 1990 χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά επίσης και από την ΕΕ κατά τον καθορισμό των στόχων της όσον 
αφορά τη μείωση εκπομπών.
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Τροπολογία 25
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) 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 μέλη τηρούν αυστηρά τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 
Κιότο και έχουν μειώσει δραστικά τις οικείες εκπομπές CO2. Άλλα κράτη μέλη αντιθέτως έχουν 
υπογράψει το πρωτόκολλο αλλά δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο. Είναι απαράδεκτο να 
τιμωρείται η πρώτη ομάδα και να ανταμείβεται η δεύτερη.

Τροπολογία 26
András Gyürk

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 

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την καθαρή μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ετών 
αναφοράς που έχουν θεσπισθεί για κάθε 
κράτος μέλος στο Πρωτόκολλο του Κιότο 
και του τέλους της πρώτης περιόδου 
υπολογισμού και να στηρίζονται στην 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ τους και 
στην ανάγκη βιώσιμης οικονομικής 
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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.

μεγέθυνσης σε όλη την Κοινότητα.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη ανέλαβαν μια συγκεκριμένη δέσμευση και υποχρεούνται βάσει μιας 
σειράς εθνικών νόμων να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο που τα 
αφορούν. Η κοινή μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν συνιστά εξαίρεση 
από τη δέσμευση αυτή. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις αυτές, κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να 
αποδείξει υπό μορφή μετρήσιμων αποτελεσμάτων την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έως το 
2005

Τροπολογία 27
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 

(7) (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 και του σχετικού κατά κεφαλήν 
επιπέδου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
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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. pl

Αιτιολόγηση

Φαίνεται δίκαιο από περιβαλλοντικής σκοπιάς τα κράτη μέλη που εκπέμπουν τη μεγαλύτερη 
ποσότητα CO2 κατά κεφαλή να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. 

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

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,  στην αναγνώριση των 
επιτευγμάτων τους όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών 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 1990, 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 
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τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του έτους 1990 ως έτος αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλιστεί περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και προκειμένου να
αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κατέβαλαν κατά το παρελθόν ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές μεταξύ του 1990 και του 2005. Αυτό θα ήταν επίσης
σύμφωνο με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε το νέο καθεστώς
επιμερισμού των προσπαθειών να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη του τα επιτεύγματα των 
κρατών μελών κατά το παρελθόν. Το 1990 χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά επίσης και από την ΕΕ κατά τον καθορισμό των στόχων της όσον 
αφορά τη μείωση εκπομπών.

Τροπολογία 29
Herbert Reul

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 

(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 Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος ΑΕΕ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΕ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 1990, 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 ΑΕΕ πρέπει να μειώσουν τις 
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σε σχέση με το 2005. οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 
σχέση με το 1990.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 1990 πρέπει να αποτελεί έτος αναφοράς δεδομένου ότι μεταξύ των ετών 1990 και 2005 
ορισμένα κράτη μέλη είχαν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών. Το
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ιδίων πόρων της ΕΕ 
και αποτελεί μια αντικειμενικότερη βάση απ' ό,τι το ΑΕΠ.

Τροπολογία 30
Dragoş Florin David

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 κάθε μιας 
περιφέρειας των κρατών μελών, ενόψει 
του γεγονότος ότι οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου διαφέρουν από περιφέρεια 
σε περιφέρεια. Οι περιφέρεις 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. Οι περιφέρειες που σήμερα 
έχουν σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
πρέπει να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005.
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Τροπολογία 31
András Gyürk

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) 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. hu

Αιτιολόγηση

Επειδή σύμφωνα με την πρόταση ισχύει για κάθε κράτος μέλος ένα ενιαίο ποσοστό μειώσεων, 
τα ποσοστά μειώσεων που ορίζονται στην αιτιολογική σκέψη 8 της αρχικής πρότασης είναι άνευ 
σημασίας.
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Τροπολογία 32
Herbert Reul

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 1990 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 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 5% 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. Τα 
κράτη μέλη, των οποίων  οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου προσεγγίζουν
κάθε έτος μεταξύ των ετών 2013 και 2020 
το ανώτατο όριο ή υπολείπονται του 
ύψους του στόχου για το 2020, θα πρέπει
επίσης να μπορούν να εμπορεύονται τις 
πλεονάζουσες μειώσεις εκπομπών 
προκειμένου να βοηθήσουν τα άλλα 
κράτη μέλη στην τήρηση των ανώτατων 
ορίων και στόχων τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το 1990 πρέπει να αποτελεί έτος αναφοράς, δεδομένου ότι μεταξύ των ετών 1990 και 2005 
ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν ήδη σημαντικές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών. Τα
κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη ευλυγισία κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
Το 5% φαίνεται εν προκειμένω καταλληλότερο από το 2%. Εξάλλου το εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών θα επιτρέψει πρόσθετη ευλυγισία.

Τροπολογία 33
Adina-Ioana Vălean

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 1990 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 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. Θα 
πρέπει επίσης να επιτρέπεται σε ένα 
κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν 
το όριο σε οποιοδήποτε έτος κατά την 
περίοδο 2013-2020, ή υπολείπονται του 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 14/79 AM\732191EL.doc

EL

ύψους του στόχου για το 2020 να 
εμπορεύεται τις υπερβάλλουσες μειώσεις 
των οικείων εκπομπών του με άλλα 
κράτη μέλη ώστε να τα βοηθήσει να 
τηρούν τα όρια ή τους στόχους τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του έτους 1990 ως έτος αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση
της δικαιοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και για την αναγνώριση των προσπαθειών εκείνων
των κρατών που μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές μεταξύ του 1990 και του 2005. Το 1990
χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Δεδομένου ότι ο στόχος του 20% είναι συλλογικός στόχος της ΕΕ, οι μειώσεις των εκπομπών 
πρέπει να πραγματοποιούνται οπουδήποτε στην ΕΕ μπορεί αυτό να επιτευχθείμε χαμηλό 
κόστος. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν τις υπερβάλλουσες μειώσεις σε 
άλλα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη καταλλήλων ελέγχων. Αυτό θα παράσχει επίσης κίνητρα στα 
κράτη μέλη να επιτύχουν υπερβάλλουσες μειώσεις εκπομπών.

Τροπολογία 34
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 

(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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Το όριο εκπομπών αυξάνεται από 20% σε 30% ενόψει της αντικατάστασης του αρχικού έτους
αναφοράς 2005 με το έτος 1990.

Τροπολογία 35
Άννυ Ποδηματά

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 

(8) Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ 
των κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας 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.
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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. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να τεθούν ανώτατα όρια για τις μειώσεις. Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν το 
δυναμικό και/ή πολιτικά κίνητρα για να επενδύσουν σε μια ενεργειακή οικονομία χωρίς 
άνθρακα.

Τροπολογία 36
Άννυ Ποδηματά

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, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κράτη μέλη θα δεσμευτούν να 
καταβάλλουν προσπάθειες περιορισμού 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και συνεπώς θα 
εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% 
των εν λόγω πιστωτικών μορίων
αγοράζονται από τις Λιγότερο
Αναπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) και τα 
Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά 
Κράτη (ΑΜΝΚ) προκειμένου να
ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή 
των έργων και την επιδίωξη μελλοντικής 
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διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει ζημία σε εκείνες ακριβώς τις χώρες και εκείνους τους λαούς
που ευθύνονται λιγότερο για τα αίτιά της και είναι λιγότερο προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειές της όπως, οι ΛΑΧ και τα ΑΜΝΚ. Οι εκβιομηχανισμένες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν σήμερα την ιστορική ευθύνη  και διαθέτουν τα οικονομικά 
και τεχνολογικά μέσα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 37
Adina-Ioana Vălean

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, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
τουλάχιστον το 50% των εν λόγω 
πιστωτικών μορίων αγοράζεται από τις 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) 
προκειμένου να ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή. Όλα τα έργα σε 
τρίτες χώρες πρέπει να εξασφαλίζουν τη 
μεταφορά νέων τεχνολογιών χαμηλού 
άνθρακα και να είναι συμβατά με τα 
κριτήρια υψηλής ποιότητας που 
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διασφαλίζουν την προσθετικότητά τους 
και την περιβαλλοντική τους 
ακεραιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μιας ποσόστωσης όσον αφορά το ύψος των πιστωτικών μορίων για έργα που έχουν 
υλοποιηθεί βάσει του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) αποτελεί μια καλή μέθοδο 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια ευρύτερη και περισσότερη δίκαιη κάλυψη του CDM  μεταξύ 
των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες έχουν πολύ λίγα έργα CDM
και είναι οι περισσότερο ευάλωτες/έχουν τις λιγότερο δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή.

Από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι έως και το 40% των έργων που υλοποιούνται βάσει του 
CDM δεν είναι συμπληρωματικά και θα είχαν ούτως ή άλλως υλοποιηθεί. Ορισμένες φορές η
περιβαλλοντική τους ακεραιότητα και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη αμφισβητείται. Τα έργα
πρέπει συνεπώς να είναι συμβατά με πρότυπα που διασφαλίζουν την προσθετικότητα/ποιότητα.

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău

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, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 
επιχειρήσεις της Ένωσης που εκτελούν 
έργα για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες να τηρούν 
και στη χώρα τους τα κριτήρια της  
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
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κοινωνικής πρόνοιας και της προαγωγής 
των ευρωπαϊκών αξιών. 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. ro

Τροπολογία 39
Νικόλαος Βακάλης

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, 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 και ότι τα 
πιστωτικά μόρια πληρούν αυστηρά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, 
αλλά και κριτήρια προσθετικότητας, 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας 
τύπου «χρυσού κανόνα».

Or. el
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αντισταθμίσεις είναι προσθετικές και «πραγματικές», 
προκειμένου η χρήση των πιστωτικών ορίων να συμβάλει όντως στη μείωση των εγχώριων 
εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ένα βαθμό ευελιξίας 
στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΕΕ.

Τροπολογία 40
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ως μέσο εξάλειψης των διαφορών
στη μείωση του κόστους που
αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη, το 
οποίο επιτρέπει την αύξηση της 
γεωγραφικής ευλυγισίας και συγχρόνως 
ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα από 
πλευράς κόστους της συνολικής 
δέσμευσης της Κοινότητας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν 
μέρος των δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου που διαθέτουν σε 
άλλα κράτη μέλη. Οι μεταβιβάσεις αυτές 
θα ρυθμιστούν μέσω διμερούς συμφωνίας 
και η διαφάνεια θα διασφαλιστεί μέσω 
μιας κοινοποίησης προς την Επιτροπή 
και με την καταχώρησης της 
μεταβίβασης αυτής στα μητρώα 
αμφοτέρων των ενεχομένων κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ενισχύει την αποδοτικότητα της επίτευξης του στόχου της ΕΕ από πλευράς κόστους 
ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη εστίασης στην εγχώρια μείωση στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ και
διασφαλίζει την εξισορρόπηση των διαφορετικών δαπανών μείωσης μεταξύ των κρατών μελών.
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Τροπολογία 41
Miloslav Ransdorf

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 είδη έργων που έχουν 
γίνει δεκτά από οποιοδήποτε κράτος 
μέλος 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, και προκύπτουν 
από είδη έργων ("κατηγορίες έργων") που 
έχουν γίνει δεκτά από οποιοδήποτε 
κράτος μέλος την ίδια περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση το CO2/το κόστος ενέργειας και θα ωφελήσει 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 42
Satu Hassi

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 είδη έργων σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση από πλευράς 
ζήτησης, με εξαίρεση τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα 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") σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση από πλευράς 
ζήτησης, με εξαίρεση τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα που έχουν γίνει δεκτά 
από όλα τα κράτη μέλη την ίδια περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να υπάρξουν αντισταθμίσεις σε βιομηχανικούς κλάδους που είναι
επιρρεπείς σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από
επενδύσεις στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) στους κλάδους αυτούς θα σήμαινε στην
πράξη παροχή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
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Τροπολογία 43
Satu Hassi

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 που προκύπτουν από έργα τα οποία 
έχουν αρχίσει μετά την περίοδο 2008-2012 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
ανήκουν σε είδη έργων σχετικά με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση από πλευράς 
ζήτησης, με εξαίρεση τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να υπάρξουν αντισταθμίσεις σε βιομηχανικούς κλάδους που είναι
επιρρεπείς σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από
επενδύσεις στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) στους τομείς αυτούς θα σήμαινε στην
πράξη παροχή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
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Τροπολογία 44
Satu Hassi

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αντισταθμίσεων στο πλαίσιο έργων κοινής εφαρμογής πρέπει να εξαρτάται από μια 
συνεκτική διεθνή συμφωνία μετά το 2012. Η επιθυμία σύναψης διμερών συμφωνιών σχετικά με 
την χρηματοδότηση έργων, ακόμη και αν η διαδικασία με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) καθυστερεί, μπορεί να υπονομεύσει 
τον στόχο επίτευξης της συμφωνίας.
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Τροπολογία 45
Miloslav Ransdorf

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 
μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
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ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση το CO2/το κόστος ενέργειας και θα ωφελήσει 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 46
Herbert Reul

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 μέλη.

(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 10% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 1990. Πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το 1990 πρέπει να αποτελεί έτος αναφοράς, δεδομένου ότι μεταξύ του 1990 και του 2005 
ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν ήδη σημαντικές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών. Τα
κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη ευλυγισία κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
Το 10% φαίνεται εν προκειμένω πιο εύλογο από το3% δεδομένου ότι για το κλίμα δεν έχει 
σημασία που θα επιτευχθούν οι μειώσεις. Αντίθετα αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους 
επενδυτές.

Τροπολογία 47
Άννυ Ποδηματά

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 μέλη.

(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 
ενεργειακή απόδοση, 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 
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της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη, 
υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 50% των 
έργων αυτών εκτελείται στις Λιγότερο 
Αναπτυγμένες Χώρες και στα 
Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά 
Κράτη.

Or. en

Τροπολογία 48
Miloslav Ransdorf

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση το CO2/το κόστος ενέργειας και θα ωφελήσει 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 49
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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 
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. Η
εκτίμηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
μια αποτίμηση των έργων CDM που
έχουν καταχωρηθεί και/ή εκτελεσθεί από 
τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας 
που θέτει η παρούσα απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η ΕΕ να παρακολουθεί αποτελεσματικά κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται και
τηρούν τα κριτήρια ποιότητας για τα έργα CDM που προτείνει η παρούσα απόφαση. Η τήρηση 
των προτύπων αυτών θα βελτιώσει την ποιότητα των έργων CDM.
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Τροπολογία 50
Satu Hassi

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 
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.

(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 
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.
Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν υπολογισμούς σχετικά με 
τις μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που είναι αποτέλεσμα των 
μέτρων που έχουν σχεδιαστεί σε όλους 
τους μείζονες τομείς προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης του 2050. 
Ανά διετία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
της προβλεπόμενης προόδου, η δε 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να αξιολογηθεί πλήρως το 2016. Στο 
πλαίσιο της διετούς αυτής εκτίμησης η 
Επιτροπή πρέπει να εκτιμά και να 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι διάφορες κοινοτικές 
πολιτικές (για παράδειγμα στον τομέα της 
γεωργίας, των προτύπων για τα προϊόντα, 
των διαρθρωτικών πολιτικών, της 
έρευνας), συμβάλλουν στην προσπάθεια 
για τη μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία 51
András Gyürk

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 
αλλαγή στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου μεταξύ του έτους αναφοράς 
που ορίζεται για τα κράτη μέλη στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο και τηςλήξηςτης 
πρώτης περιόδου υπολογισμού, την αρχή 
της αλληλεγγύης και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα καθώς και την αρχή των 
κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών. 
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.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να αντανακλούν 
τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις, τις οποίες η Ένωση έχει αναλάβει ως συμβαλλόμενο μέρος 
στη διαδικασία του Κιότο. Χάριν της αξιοπιστίας της πολιτικής για το κλίμα η ΕΕ, κατά τη 
θέσπιση μελλοντικών στόχων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μέχρι τούδε επιτευχθέντα 
αποτελέσματα των κρατών μελών.
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Τροπολογία 52
Νικόλαος Βακάλης

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, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο που θα αφορά την 
αναπροσαρμογή των ορίων των εκπομπών 
των κρατών μελών, προκειμένου 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. Η πρόταση θα προσδιορίζει 
και το ύψος των πιστωτικών μορίων από 
έργα μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που μπορεί 
να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επίτευξης διεθνούς συμφωνίας είναι αναγκαίο η αναπροσαρμογή των ορίων των 
εκπομπών των κρατών μελών να μην είναι αυτόματη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
λεπτομέρειες της διεθνούς συμφωνίας.

Τροπολογία 53
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητάς της, η παρούσα
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πρόταση πρέπει να προβλέπει έναν
μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο ένα
κράτος μέλος που υπερβαίνει τον οικείο 
ετήσιο στόχο εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου θα υφίσταται μία κύρωση
ισοδύναμη με εκείνη που ισχύει για τις
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ και μια αφαίρεση μιας 
αντίστοιχης ισοδύναμης ποσότητας CO2
από την προσεχή δημοπρασία 
δικαιωμάτων εκπομπών σύμφωνα με την 
οδηγία αυτή. Τυχόν έσοδα από τις
κυρώσεις αυτές πρέπει να εισρέουν σε ένα 
κοινοτικό ταμείο που θα προορίζεται για 
την χρηματοδότηση των μέτρων 
περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να
συμμορφωθούν πρέπει να καταβάλλουν ένα πρόστιμο καθώς και να επιστρέφουν δικαιώματα
εκπομπών (που αγόρασαν από την αγορά ή από δημοπρασίες στο πλαίσιο του συστήματος
εμπορίας εκπομπών, εκτός εάν διαθέτουν υπόλοιπο δωρεάν κατανομής). Η πρόταση αυτή
δημιουργεί ένα ομοιόμορφο καθεστώς συμμόρφωσης για τις εκπομπές των κρατών στο πλαίσιο
της απόφασης αυτής.

Τροπολογία 54
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίσει 

(19) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα ελέγχου των 
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μέτρα, μετά τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας, για την αναπροσαρμογή των 
ορίων των εκπομπών των κρατών μελών 
και για τη χρήση πρόσθετων ειδών 
πιστωτικών μορίων από έργα κατ’ 
εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας, καθώς 
και να θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για 
τον έλεγχο των συναλλαγών βάσει της 
παρούσας απόφασης. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
απόφασης και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/EΚ.

συναλλαγών βάσει της παρούσας 
απόφασης. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
απόφασης και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επίτευξης διεθνούς συμφωνίας είναι αναγκαίο η αναπροσαρμογή των ορίων των 
εκπομπών των κρατών μελών να μην είναι αυτόματη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
λεπτομέρειες της διεθνούς συμφωνίας.

Τροπολογία 55
Satu Hassi

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, 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. Οι εκπομπές από διεθνείς
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θαλάσσιες μεταφορές καλύπτονται ενόσω 
δεν έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2003/87/EΚ ή ενός άλλου 
κοινοτικού μέσου προκειμένου να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 56
András Gyürk

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

Η ουσία του άρθρου παραμένει αμετάβλητη: η αναφορά σε πηγές εκτός του συστήματος
εμπορίας εκπομπών διαγράφεται.
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Τροπολογία 57
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
οδηγίας 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) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

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 
τις μεθοδολογίες για εκπομπές από πηγές 
και δεσμεύσεις ρύπων από φυσικές 
δεξαμενές παγίδευσης βάσει του
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 58
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
οδηγίας 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) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα 

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, 
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με την οδηγία 2003/87/EΚ.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η αναφερθείσα οδηγία δεν καλύπτει σημαντικούς κλάδους που ευθύνονται για το μεγαλύτερο 
μέρος των εθνικών εκπομπών. Δεδομένου ότι το παρόν σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν ορίζει 
τα καθήκοντα των επιμέρους βιομηχανιών κλάδων και αποσκοπεί στη μείωση εκπομπών που 
δεν ρυθμίζονται στην αναφερθείσα οδηγία, δεν υπάρχει λόγος προσδιορισμού των πηγών.

Τροπολογία 59
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι σχετικοί ορισμοί του άρθρου 3 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. ro

Τροπολογία 60
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα  περιορίζει 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ 
μειώνονται  αντιστοίχως.
Η Επιτροπή υπολογίζει τα αντίστοιχα
όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
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τα ποσά σε τόνους CO2 που αντιστοιχούν 
σε κάθε κράτος μέλος για πηγές που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή έχει δηλώσει σαφώς ότι οι
εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25%-40% 
τουλάχιστον προκειμένου να αποτρέψουν την κατά  2 βαθμούς Κελσίου υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Τα ποσοστά αυτά εγκρίθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των 
Ηνωμένων Εθνών στο Μπαλί τον περασμένο χρόνο.

Τροπολογία 61
András Gyürk

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 έως την ποσότητα που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιμερισμός της προσπάθειας πρέπει να βασίζεται σε μια εθνική ποσότητα που ισχύει για τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων ETS.

Adlib Express Watermark



AM\732191EL.doc 39/79 PE409.501v01-00

EL

Τροπολογία 62
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. 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

Αιτιολόγηση

Το 1990 είναι το πρώτο έτος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μειώσεων των
εκπομπών CO2 στις χώρες που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Τροπολογία 63
Adina-Ioana Vălean

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, 

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, 
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σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
2005.

σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του έτους 1990 ως έτος αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλιστεί περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και προκειμένου να
αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κατέβαλαν κατά το παρελθόν ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές μεταξύ του 1990 και του 2005. Αυτό θα ήταν επίσης
σύμφωνο με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε το νέο καθεστώς
επιμερισμού των προσπαθειών να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη του τα επιτεύγματα των 
κρατών μελών κατά το παρελθόν. Το 1990 χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά επίσης και από την ΕΕ κατά τον καθορισμό των στόχων της όσον 
αφορά τη μείωση εκπομπών.

Τροπολογία 64
Άννυ Ποδηματά

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 τουλάχιστον 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

Adlib Express Watermark



AM\732191EL.doc 41/79 PE409.501v01-00

EL

Τροπολογία 65
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για την τήρηση των υποχρεώσεων 
βάσει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να 
χρησιμοποούνται πιστωτικά μόρια από 
δραστηριότητες έργων, εάν δεν 
εξασφαλίζεται τουλάχιστον μια συνολική 
μείωση 30%  των εγχωρίων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η συνεχής χρήση των βελτιωμένων εξωτερικών μηχανισμών ενδέχεται να είναι δυνατή
μετά τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας μετά το 2012, τα πιστωτικά αυτά μόρια δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να αμβλύνουν την απαραίτητη προσπάθεια της ΕΕ για τη μείωση των 
εγχώριων εκπομπών.

Τροπολογία 66
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 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 

2. 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. Όσον αφορά τον
καθορισμό της αφετηρίας για το
γραμμικό αυτό περιορισμό, κάθε κράτος 
μέλος δύναται να επιλέξει μεταξύ των 
ακόλουθων δύο εναλλακτικών 
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280/2004/EΚ. δυνατοτήτων: 
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.

- είτε του στόχου που ορίζεται στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο γι' αυτό το 
κράτος μέλος

-είτε των μεσαίων ετήσιων εκπομπών του 
εν λόγω κράτους μέλους κατά τη διάρκεια 
των ετών 2008, 2009 και 2010, βάσει της 
αναφοράς και του ελέγχου που 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 
απόφαση 280/2004/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσία των δύο εδαφίων παραμένει αμετάβλητη, διαγράφεται όμως η αναφορά σε πηγές που
δεν καλύπτονται από το ETS. Ο γραμμικός περιορισμός θα έχει ως αφετηρία τις δεσμεύσεις του 
Κιότο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση ενός ευέλικτου μηχανισμού πιστωτικών μορίων 
για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Κιότο αναμένεται να μεταβληθεί στην περίοδο μετά το 
Κιότο (δηλ. μετά το 2012) είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής του μέσου 
όρου των ετών 2008-2010.

Τροπολογία 67
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ.

αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και όπως έχουν 
αναφερθεί στο πλαίσιο της απόφασης 
280/2004/EΚ.

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. en

Τροπολογία 68
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 όπως έχουν 
δηλωθεί σύμφωνα με την απόφαση 
280/2004/EΚ.

Or. ro
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Τροπολογία 69
Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των εκπομπών με γραμμική σχέση δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές
προόδους/ εξελίξεις, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται γραμμικά. Εξάλλου ισχύει η αρχή της 
επικουρικότητας. Αποφασιστική σημασία πρέπει να έχει ο τελικός στόχος.

Τροπολογία 70
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

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. ro
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Αιτιολόγηση

Για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου απαιτούνται επενδύσεις σε ενεργειακά 
αποδοτικές και μη ρυπογόνες τεχνολογίες. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες βάσει ενός προγράμματος επενδύσεων με μετρήσιμους 
δείκτες και χωρίς γραμμική σχέση το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, μπορεί να 
επιτύχει το ίδιο επίπεδο εκπομπών με το σύστημα γραμμικής σχέσης που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 71
Alyn Smith

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου
2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
περιορισμός των οικείων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου λαμβάνει υπόψη 
τους συγκεκριμένους περιορισμούς που 
οφείλονται στα μόνιμα και σοβαρά 
γεωγραφικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιμερισμός των βαρών πρέπει να αντανακλά τους κοινοτικούς στόχους όσον αφορά την 
οικονομική, κοινοτική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 72
Herbert Reul

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 

Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
προκαταβολικά από το επόμενο έτος 
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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.

ποσότητα ίση με 5% 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 ή να τις μεταφέρει 
σε ένα άλλο κράτος μέλος, το οποίο, κατά 
το έτος στο οποίοι επιτεύχθηκαν οι 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών,
μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα 
εκπομπών που του μεταβιβάστηκαν 
προκειμένου να τηρήσει το ανώτατο όριο 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πλβλ. τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις στις τροπολογίες των αιτιολογικών σκέψεων.

Τροπολογία 73
Fiona Hall

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. 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη η προκαταβολική χρησιμοποίηση ποσότητας ίσης με 2% θα
αντιπροσώπευε ένα μεγάλο μέρος της υποχρέωσής τους για μείωση των εκπομπών και συνεπώς
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματική μείωση με γραμμική σχέση. Αντίθετα η
χρησιμοποίηση μιας μέγιστης ποσότητας 1% παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι πράγματι οι
εκπομπές των κρατών μελών θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

Τροπολογία 74
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν οι εκπομπές ενός κράτους μέλους 
υπερβαίνουν το όριο που θεσπίζει η 
παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος 
πρέπει να αντισταθμίσει την υστέρηση 
αυτή το επόμενο έτος πολλαπλασιάζοντας 
τις υπερβάλλουσες εκπομπές του 
προηγούμενου έτους επί ένα υποχρεωτικό 
πρόσθετο συντελεστή μείωσης 1.3. Εάν οι
εκπομπές ενός κράτους μέλους
υπολείπονται του ορίου που θεσπίζεται 
στην παράγραφο 2, το εν λόγω κράτος 
μέλος μπορεί να μεταφέρει τις 
υπερβάλλουσες μειώσεις εκπομπών στο 
επόμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι σημασία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει το συνολικό ποσό
των μειώσεων των εκπομπών, οι κυρώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν. Η Επιτροπή πρέπει
να εφαρμόσει τον ίδιο συντελεστή αποκατάστασης 1.3, τον οποίο χρησιμοποιεί ο μηχανισμός 
συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
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Τροπολογία 75
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατά 
το διάστημα 2008–2012, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, ή, σε περίπτωση 
καθυστέρησης της υπογραφής νέας 
διεθνούς σύμβασης για την κλιματική 
αλλαγή, έως την έναρξη ισχύος της, οι 
μειώσεις εκπομπών από έργα σύμφωνα 
με το άρθρο 17 καθώς και το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο καθώς και οι 
ποσοστώσεις που έχουν μεταφερθεί από 
άλλο κράτος μέλος ως μέρος των ετήσιων 
ποσοστώσεων εκπομπών που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί είναι συμπληρωματικές 
σε σχέση με τα εθνικά μέτρα των κρατών 
μελών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ότι οι μηχανισμοί ευλυγισίας πρέπει να είναι 
συμπληρωματικοί σε σχέση με τα αποφασιστικής σημασίας εθνικά μέτρα. Ο καθορισμός του 
συμπληρωματικού χαρακτήρα των μέτρων ευλυγισίας στην απόφαση δικαιολογείται 
προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
αδυνατούν να τηρήσουν υποχρεώσεις που τίθενται μεταγενεστέρως σε ισχύ. 
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Τροπολογία 76
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. 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 έως το 2011 κατά
πόσο ενδείκνυται να διαφοροποιήσει για 
μια ακόμη περίοδο τον κοινοτικό στόχο 
μείωσης, διαφορετικά τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν τις ετήσιες μειώσεις των 
οικείων εκπομπών που καλύπτονται από 
την παρούσα απόφαση με έναν 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.

Τροπολογία 77
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιοποίηση του δυναμικού για μείωση 
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της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ 
κατά 20% έως το 2020, ο ενδεικτικός 
στόχος του σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του 
δυναμικού, (COM(2006)545) καθίσταται 
υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 
αργότερο έως το 2009 μέτρα για τον
σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον αποδοτικότερο από πλευράς κόστους τρόπο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· ωστόσο, ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση που έχει 
θέσει η ΕΕ είναι ο μόνος στόχος μέχρι το 2020 που δεν είναι νομικά δεσμευτικός. Η αξιοποίηση
του δυναμικού της Ευρώπης στον τομέα αυτό πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο ως ένα 
πρώτο βήμα για τη σταθεροποίηση της ατμόσφαιρας, την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και 
της διασφάλισης της  υγείας των πολιτών της. Η αναγνώριση του στόχου για την ενεργειακή 
απόδοση ως νομικά δεσμευτικού αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για τη διασφάλιση της 
προσπάθειας αυτής.

Τροπολογία 78
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταφέρει μέρος των οικείων 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφοι 1 και 2 σε ένα άλλο κράτος 
μέλος. Το αποκτόν κράτος μέλος μπορεί
να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα 
εκπομπής για να τηρήσει στις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en
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Τροπολογία 79
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση πιστωτικών μορίων από 
δραστηριότητες έργων 

Χρήση πιστωτικών μορίων από 
δραστηριότητες έργων και μεταφορά 
πλεονάζουσας μείωσης εθνικών 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 80
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από είδη έργων 
που έχουν γίνει δεκτά από όλα τα κράτη 
μέλη την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ·

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από είδη έργων 
που έχουν γίνει δεκτά από οποιοδήποτε 
κράτος μέλος την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ·

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από 
έργα που έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 
2008-2012 και των οποίων τα είδη έχουν 
γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ·

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα και 
των οποίων τα είδη έχουν γίνει δεκτά από 
οποιοδήποτε κράτος μέλος την περίοδο 
2008-2012 σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ·

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις 
των εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί 
με έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, των οποίων τα είδη έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ, μέχρις ότου οι χώρες 
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αυτές κυρώσουν συμφωνία με την 
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, αναλόγως του 
ποια χρονολογία είναι προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση τις τιμές CO2 / ενέργειας και θα ενισχύσει
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 81
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 –παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από είδη έργων 
που έχουν γίνει δεκτά από όλα τα κράτη 
μέλη την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ·

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 82
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών 
(CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών 
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(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από είδη έργων 
που έχουν γίνει δεκτά από όλα τα κράτη 
μέλη την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ·

(ERU) που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από είδη έργων
σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
από πλευράς ζήτησης που έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 
2008-2012 σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/EΚ, εξαιρουμένων των CER από 
τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντενδείκνυται η παροχή αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς κλάδους που είναι επιρρεπείς στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από επενδύσεις στον
μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) στους κλάδους αυτούς θα σήμαινε στην πράξη παροχή
οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση από πλευράς ζήτησης δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Τροπολογία 83
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από 
έργα που έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 
2008-2012 και των οποίων τα είδη έχουν 
γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ·

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από 
έργα που έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 
2008-2012.

Or. en
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Τροπολογία 84
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από 
έργα που έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 
2008-2012 και των οποίων τα είδη έχουν 
γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την 
περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ·

β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από 
έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
από πλευράς ζήτησης  που έχουν 
καταχωρηθεί την περίοδο 2008-2012 και 
των οποίων τα είδη έχουν γίνει δεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ, 
εξαιρουμένων των CER από μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντενδείκνυται η παροχή αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς κλάδους που είναι επιρρεπείς στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από επενδύσεις στον
μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) στους κλάδους αυτούς θα σήμαινε στην πράξη παροχή
οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση από πλευράς ζήτησης δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Τροπολογία 85
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με 
έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
των οποίων τα είδη έχουν γίνει δεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ, 

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με 
έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
από πλευράς ζήτησης στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, των οποίων τα είδη 
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μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν 
συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

έχουν γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ, εξαιρουμένων των 
CER από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα,
μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν 
συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντενδείκνυται η παροχή αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς κλάδους που είναι επιρρεπείς στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από επενδύσεις στον
μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM) στους κλάδους αυτούς θα σήμαινε στην πράξη παροχή
οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση από πλευράς ζήτησης δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ΕΕ..

Τροπολογία 86
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με 
έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
των οποίων τα είδη έχουν γίνει δεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 2008-
2012 σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ, 
μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν 
συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των 
εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με 
έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ, 
μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν 
συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

Or. en
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Τροπολογία 87
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή και ότι τα πιστωτικά μόρια 
πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια 
προσθετικότητας, σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα ποιότητας τύπου "Χρυσού 
Κανόνα".

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αντισταθμίσεις είναι προσθετικές και «πραγματικές», 
προκειμένου η χρήση των πιστωτικών ορίων να συμβάλει όντως στη μείωση των εγχώριων 
εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ένα βαθμό ευελιξίας 
στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΕΕ.

Τροπολογία 88
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
οικείες πολιτικές αγοράς των εν λόγω 
πιστωτικών μορίων ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον το 50% των εν λόγω 
πιστωτικών μορίων αγοράζονται από τις 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες και τα 
Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά 
Κράτη για να ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας για την 
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κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 89
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι οικείες πολιτικές αγοράς των εν 
λόγω πιστωτικών μορίων ενισχύουν τη 
δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων 
και την επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας για 
την κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 90
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι οικείες πολιτικές αγοράς των εν 
λόγω πιστωτικών μορίων ενισχύουν τη 
δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων 
και την επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας για 
την κλιματική αλλαγή.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση.
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Τροπολογία 91
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο CER 
προερχόμενες από τρίτες χώρες οι οποίες 
θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση το CO2/το κόστος ενέργειας και θα ωφελήσει 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 92
Dragoş Florin David

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο CER 
προερχόμενες από τρίτες χώρες οι οποίες 
θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

3. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο CER και 
ΕRU προερχόμενες από τρίτες χώρες οι 
οποίες θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία 
αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 93
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο CER 
προερχόμενες από τρίτες χώρες οι οποίες 
θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

3. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο CER και 
μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)
προερχόμενες από τρίτες χώρες οι οποίες 
θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς 
όπως και οι πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών (CER).

Τροπολογία 94
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων 
από κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή 
των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν 
υπερβαίνει ποσότητα ίση με 3% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2005.

διαγράφεται

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για την κλιματική αλλαγή εάν η δράση για το κλίμα λαμβάνει χώρα στην ΕΕ ή
αλλαχού. Η δράση για το κλίμα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ευθύνη. Συνεπώς όλες οι 
χώρες, οι βιομηχανικοί κλάδοι και τα αέρια θερμοκηπίου πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο καθεστώς δράσης για το κλίμα - στο μέτρο του δυνατού - ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί 
μια ιδανική λύση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση το CO2/το κόστος ενέργειας και θα ωφελήσει 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 95
Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από 
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 3% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από 
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 10% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος το 1990.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αντίστοιχη αιτιολόγηση στην τροπολογία σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 13

Τροπολογία 96
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από 
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 3% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 4% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
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2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία 5 σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 13.

Τροπολογία 97
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από 
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 3% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από 
κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 3% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του έτους 1990 ως έτος αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλιστεί περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και προκειμένου να
αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κατέβαλαν κατά το παρελθόν ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές μεταξύ του 1990 και του 2005. Αυτό θα ήταν επίσης
σύμφωνο με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε το νέο καθεστώς
επιμερισμού των προσπαθειών να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη του τα επιτεύγματα των 
κρατών μελών κατά το παρελθόν. Το 1990 χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά επίσης και από την ΕΕ κατά τον καθορισμό των στόχων της όσον 
αφορά τη μείωση εκπομπών.
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Τροπολογία 98
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάζει 
το αχρησιμοποίητο τμήμα της ποσότητας 
αυτής σε άλλο κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάζει 
το αχρησιμοποίητο τμήμα της ποσότητας 
αυτής σε άλλο κράτος μέλος ή να το 
μεταφέρει στο επόμενο έτος. Στα κράτη
μέλη που λαμβάνουν χώρα σημαντικές
διεθνείς οδικές διαμετακομιστικές
μεταφορές, η ετήσια χρήση των 
πιστωτικών μορίων μπορεί να 
διπλασιαστεί. Η Επιτροπή προτείνει
αντικειμενικούς κανόνες προκειμένου να
καθορίσει το επίπεδο των διεθνών οδικών 
διαμετακομιστικών μεταφορών, η 
υπέρβαση του οποίου επιτρέπει στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα συμπληρωματικά αυτά 
πιστωτικά μόρια. Οι κανόνες αυτές 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9,
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη υποχρεούνται να δεχθούν ένα σημαντικό όγκο διεθνών οδικών 
διαμετακομιστικών μεταφορών, γεγονός που επιβαρύνει το οικείο  ισοζύγιο εκπομπών CO2, 
χωρίς η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας να τους επιτρέπει άλλη διέξοδο. Τα κράτη αυτά
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τις εκπομπές αυτές που προέρχονται από τα 
διερχόμενα φορτηγά και οχήματα με την αγορά συμπληρωματικών πιστωτικών μορίων.

Τροπολογία 99
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν
πιστωτικά μόρια μόνο από έργα σχετικά 
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με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την ενεργειακή απόδοση που 
ανταποκρίνονται σε κριτήρια υψηλής 
ποιότητας που εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα των έργων καθώς και τη 
συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα
κριτήρια ποιότητας είναι τουλάχιστον
συμβατά με τον "χρυσό κανόνα"  ή 
κάποιο ισοδύναμο πρότυπο. Επιτρέπονται
πιστωτικά μόρια μόνο από 
υδροηλεκτρικά έργα κάτω των 10 MW
και μόνο εφόσον είναι σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Παγκόσμιας Επιτροπής  για 
τα Φράγματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Χρυσός Κανόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ποιότητας για τα έργα CDM,
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, διαφανή και διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό 
που αξιολογεί έργα "υψηλής ποιότητας". Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση απαιτώντας μια 
συντηρητική ερμηνεία του ελέγχου προσθετικότητας της UNFCCC για τα έργα.

Δεδομένου ότι τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα προκαλούν συχνά καταστροφικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει για την αποτροπή των επιπτώσεων αυτών να 
χρησιμοποιούνται τα κριτήρια που προτείνει η Παγκόσμια Επιτροπή για τα Φράγματα.

Τροπολογία 100
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια μόνο από έργα σχετικά 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την ενεργειακή απόδοση που 
ανταποκρίνονται σε κριτήρια υψηλής 
ποιότητας που εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα των έργων καθώς και τη 
συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα
κριτήρια ποιότητας  είναι τουλάχιστον
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συμβατά με τον "χρυσό κανόνα"  ή 
κάποιο ισοδύναμο πρότυπο. Επιτρέπονται
πιστωτικά μόρια μόνο από 
υδροηλεκτρικά έργα κάτω των 10 MW
και μόνο εφόσον είναι σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Παγκόσμιας Επιτροπής  για 
τα Φράγματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Χρυσός Κανόνας είναι ένας ανεξάρτητος, διαφανής και διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός 
που αξιολογεί έργα "υψηλής ποιότητας". Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και προϋποθέτει
να εφαρμόζεται για τα έργα μια συσταλτική ερμηνεία του ελέγχου προσθετικότητας της
UNFCCC. Απαιτεί επίσης αποδείξεις, από ανεξάρτητο τρίτο φορέα διαπιστευμένο στη
UNFCCC, ότι το έργο συμβάλλει πραγματικά στη αειφόρο ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής κοινωνικών ωφελημάτων.

Τροπολογία 101
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έως τις 31 
Μαρτίου του επόμενου έτους έκθεση 
σχετικά με τις οικείες ετήσιες εκπομπές
από  πηγές που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ, με την τυχόν 
μεταφορά υπερβάλλουσας εκπομπής που 
πραγματοποιήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με 
το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 3α και 
σχετικά με  τη χρήση πιστωτικών μορίων 
σύμφωνα με το άρθρο 4..
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να
τροποποιήσει τις απαιτήσεις  ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεως σύμφωνα με την 
απόφαση 280/2004/EΚ υπό το φως της 
κτηθείσας εμπειρίας από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή
εξετάζει τις εκθέσεις πριν από το τέλος
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του Απριλίου που έπεται του μηνός κατά
τον οποίο οι εκθέσεις έπρεπε να 
υποβληθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζεται εγκαίρως μία αξιόπιστη και ανεξάρτητη 
διαδικασία ελέγχου υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης σε ετήσια βάση. Η σημαντική αυτή
πτυχή δεν εξειδικεύεται σαφώς στην πρόταση της Επιτροπής και συνεπώς πρέπει να αναφερθεί 
ρητώς. Η διασφάλιση των ετήσιων μειώσεων των εκπομπών απαιτεί έγκαιρη υποβολή 
εκθέσεων σε ετήσια βάση. Η απόφαση πρέπει να δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
αξιολογεί εγκαίρως κατά πόσο ένα κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με την απόφαση. Η ακριβής 
και έγκαιρη υποβολή εκθέσεως πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 102
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανά διετία, αρχής γενομένης από τις 
εκπομπές που έχουν αναφερθεί για το έτος 
2013, η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης 
την προβλεπόμενη πρόοδο της Κοινότητας 
και των κρατών μελών της όσον αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει της παρούσας απόφασης. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
επικαιροποιημένη πρόβλεψη της προόδου 
τους, πριν από την 1η Ιουλίου 2016.

Ανά έτος, αρχής γενομένης από τις 
εκπομπές που έχουν αναφερθεί για το έτος 
2013, η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης 
την προβλεπόμενη πρόοδο της Κοινότητας 
και των κρατών μελών της όσον αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει της παρούσας απόφασης. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
επικαιροποιημένη πρόβλεψη της προόδου 
τους, πριν από την 1η Ιουλίου 2014 και 
στη συνέχεια ανά έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πρέπει να θεσπίσει ένα αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση της 
προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης, το οποίο θα ξεκινά 
νωρίτερα και θα υλοποιείται σε ετήσια βάση.
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Τροπολογία 103
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Έκθεση σχετικά με κοινοτικά μέτρα για 

τη στήριξη της εφαρμογής των 
δεσμεύσεων

1. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση στην 
οποία προσδιορίζει τα περαιτέρω μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό 
επίπεδο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
των δεσμεύσεων για τις μειώσεις των 
εκπομπών που αναφέρονται στην 
παρούσα απόφαση και του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης που έθεσε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 
2007. Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα:
a) αξιολόγηση της προόδου που έχει 
επιτευχθεί στα κράτη μέλη όσον αφορά 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
β) τα αποτελέσματα της εξέτασης της 
σκοπιμότητας υποβολής οδηγίας σχετικά 
με λευκά πιστοποιητικά, που προβλέπει 
το άρθρο 4, παράγραφος 5 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ, και ειδικότερα η εν λόγω 
έκθεση εκθέτει τις δυνατότητες για ένα 
δεσμευτικό σύστημα εμπορίας λευκών 
πιστοποιητικών που θα ισχύει σε όλη την 
Κοινότητα·
γ) λεπτομερείς προτάσεις για τη μείωση 
εκπομπών από οικίες και κτήρια 
εμπορικής χρήσης με την ενίσχυση των 
προδιαγραφών για τα προϊόντα και τις 
κατασκευές, με στόχο να εξασφαλιστεί 
ότι όλες οι νέες οικίες και τα εμπορικά 
κτήρια θα κάνουν μηδενική χρήση 
άνθρακα έως το 2020·
δ) αξιολόγηση των επιπτώσεων των
τομεακών πολιτικών της ΕΕ στις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της
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Κοινότητας και του δυναμικού μείωσης 
των εκπομπών που αφορά τις πολιτικές 
αυτές.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως την 1η Σεπτεμβρίου 
2009. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 υποβάλλει
κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρείται 
ο κοινοτικός στόχος για την ενεργειακή 
απόδοση για το 2020 που αποφάσισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 
2007 και ότι οι άλλες κοινοτικές πολιτικές 
συμβάλλουν καταλλήλως στην επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής για το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 17 του εισηγητή με την προσθήκη διατάξεων που 
διασφαλίζουν ότι ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007, σχετικά 
με τη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης στην Κοινότητα έως το 2020, υλοποιείται 
αποτελώντας δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 104
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Επιπτώσεις των κοινοτικών μέτρων όσον
αφορά τις δεσμεύσεις των κρατών μελών 

σχετικά με το συνολικό στόχο της 
Κοινότητας.

1. Όταν οι πολιτικές και τα μέτρα που 
προτείνει η Κοινότητα μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά την επίτευξη των
δεσμεύσεων της Κοινότητας και των 
κρατών μελών της όσον αφορά τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η 
εκτίμηση της κανονιστικής επίπτωσης 
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κάθε πρότασης από την Επιτροπή 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, μια 
ποσοτικοποίηση της επίπτωσης στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για την 
Κοινότητα και σε σχέση με κάθε κράτος 
μέλος.
2. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, και στη συνέχεια κάθε 
τρία χρόνια σχετικά με τις επιπτώσεις 
που έχουν οι κοινοτικές πολιτικές και τα 
μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις 
προσπάθειες της Κοινότητας και κάθε 
κράτους μέλους για τον περιορισμό των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετουσίωση της ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή σε τρέχουσες και μελλοντικές πολιτικές 
της ΕΕ έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση συνοχής και αποτελεσματικότητας της δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ. Η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί ένα οριζόντιο πρόβλημα και πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Είναι συνεπώς απαραίτητη η τακτική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των κοινοτικών πολιτικών στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις 
οποίες έχει αναλάβει η Κοινότητα και κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 105
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Νέα κοινοτική χρηματοδότηση για την 

εισαγωγή  τεχνολογιών χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα και 

μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης
1. Ένα μέρος των εσόδων που 
προέρχονται από τη δημοπράτηση 
δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος μεταφοράς 
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δικαιωμάτων εκπομπών σύμφωνα με το 
άρθρο10 της οδηγίας 2003/87/ΕΟΚ 
εισρέει σε ένα ειδικό κοινοτικό ταμείο με 
στόχο :
α) την προώθηση και ανάπτυξη μέτρων 
για την εισαγωγή τεχνολογιών χαμηλής
χρήσης άνθρακα και μεγαλύτερης 
ενεργειακής απόδοσης σε οικίες και 
δημόσια  κτήρια·
β) την προώθηση και ανάπτυξη μέτρων 
για την εισαγωγή τεχνολογιών και 
διαδικασιών χαμηλής χρήσης άνθρακα
στον τομέα των μεταφορών.
2.Το ταμείο στοχεύει στην όσο  το 
δυνατόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση του 
ιδιωτικού τομέα.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει το αργότερο 
έως τις 30 Ιουνίου 2010 συγκεκριμένες
προτάσεις σχετικά με το μέγεθος, τον 
τρόπο λειτουργίας και τους στόχους του 
ταμείου αυτού..

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι εισροή μέρους των εσόδων από το ΕΤΣ σε ένα ταμείο αποτελεί στόχο που πρέπει να 
υποστηριχθεί. Το ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια και όχι σε εμπορικά κτίρια.

Τροπολογία 106
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Μηχανισμός συμμόρφωσης

1. Σε περίπτωση που οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους από 
πηγές που δεν καλύπτονται από την 
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οδηγία 2003/87/EΚ υπερβαίνουν το 
ετήσιο όριο εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας απόφασης, το εν λόγω κράτος 
μέλος καταβάλλει πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών ισοδύναμο με το ποσό που 
ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 
2003/87/EΚ. Το πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών καταβάλλεται σε κοινοτικό 
ταμείο που προορίζεται για 
χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τη 
δημιουργία του κοινοτικού ταμείου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.
3. Πέραν της παραγράφου 1, το συνολικό 
ποσό υπέρβασης του ορίου των τόνων 
ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα 
αφαιρείται από την αντίστοιχη ποσότητα 
δικαιωμάτων που διατίθενται σε 
πλειστηριασμό από το κράτος μέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 17 του εισηγητή με την προσθήκη διατάξεων που 
διασφαλίζουν ότι ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007 σχετικά 
με τη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης στην Κοινότητα έως το 2020, υλοποιείται 
αποτελώντας δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ.
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Τροπολογία 107
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, η οποία θα συνεπάγεται 
δεσμευτικές μειώσεις των εκπομπών 
μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτεί το 
άρθρο 3, η Επιτροπή θα υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση για την τροποποίηση 
της παρούσας απόφασης.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
συμφωνίας, οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα το 2020 
από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1, μειώνονται περαιτέρω 
κατά ποσότητα ίση με το γινόμενο της 
συνολικής πρόσθετης μείωσης από την 
Κοινότητα των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από όλες τις πηγές, για την 
οποία η διεθνής συμφωνία δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το ποσοστό των μειώσεων 
των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα για το έτος 
2020, στο οποίο συνεισφέρουν τα κράτη 
μέλη μέσω μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ σύμφωνα 
με το άρθρο 3.
3. Κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει στην 
πρόσθετη προσπάθεια της Κοινότητας να 
επιτύχει μείωση, ανάλογα με το μερίδιό 
του στις συνολικές εκπομπές της 
Κοινότητας από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ για το έτος 2020 
σύμφωνα με το άρθρο 3.
Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα 
για να αναπροσαρμόσει τα όρια των 
εκπομπών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 
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Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών
στοιχείων της παρούσας απόφασης, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
τη χρήση των αναφερόμενων στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 πιστωτικών μορίων από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
συμφωνία και σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης μείωσης που επιτυγχάνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που 
προβλέπουν τη χρήση από τα κράτη μέλη 
πρόσθετων ειδών πιστωτικών μορίων 
από έργα ή άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
έχουν συσταθεί βάσει της διεθνούς 
συμφωνίας, κατά περίπτωση.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, είναι 
αναγκαία η τροποποίηση της παρούσας απόφασης προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα 
δεδομένα.
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Τροπολογία 108
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
τη χρήση των αναφερόμενων στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 πιστωτικών μορίων από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
συμφωνία και σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης μείωσης που επιτυγχάνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

διαγράφεται

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση πιστωτικών μορίων έργων πρέπει να επιτρέπεται σε συνέχεια  και όχι στη 
θέση των εγχώριων προσπαθειών μείωσης των εκπομπών του άρθρου 3. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η τεχνολογική καινοτομία που είναι απαραίτητη για τις πολύ μεγαλύτερες μειώσεις 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτούνται μετά το 2006 καθώς και η κατάλληλη παροχή 
κινήτρων στις αναδυόμενες χώρες για να αναπτυχθούν με οικολογικό τρόπο, η ΕΕ πρέπει να 
δώσει το παράδειγμα. Η δυνατότητα των κρατών μελών να μεταφέρουν πιστωτικά μόρια θα 
αποθάρρυνε την καινοτομία.

Τροπολογία 109
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
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Επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Η μέγιστη ποσότητα εκπομπών βάσει του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την 
ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου που εκχωρούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η οποία απορρέει 
από μεταβολή των πηγών που καλύπτει η 
εν λόγω οδηγία, μετά την τελική έγκριση 
από την Επιτροπή των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την ίδια οδηγία.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αριθμητικά 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
ανωτέρω αναπροσαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα συμπεριλάβει το Σύστημα
Εμπορίας Εκπομπών (ETS) το οποίο δεν θα είναι συμπληρωματικό όπως σήμερα, παρέλκει
ένας μηχανισμός προσαρμογής προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν αύξηση στο πλαίσιο του 
ETS, δεδομένου ότι αυτός ουδόλως θα επηρεάσει τους εθνικούς στόχους όσον αφορά τις 
συνολικές ποσότητες.

Τροπολογία 110
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση πρέπει να θεσπίσει ένα αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση της 
προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης, το οποίο θα ξεκινά 
νωρίτερα και θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Τροπολογία 111
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ενόψει της πρότασης σχετικά με το άρθρο 3 είναι καλύτερα να διαγραφεί το παράρτημα σχετικά 
με τα όρια εκπομπής CO2 που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 112
Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – στήλη 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
κρατών μελών μέχρι το 2020 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005 από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ

Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
κρατών μελών μέχρι το 2020 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 1990 από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ

(Απαιτείται νέος υπολογισμός των ορίων.)

Or. de
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Αιτιολόγηση

Έτος αναφοράς πρέπει να είναι το 1990 και για το λόγο αυτό τα όρια στο έγγραφο της 
Επιτροπής πρέπει να υπολογισθούν εκ νέου.

Τροπολογία 113
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όρια εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των κρατών 
μελών μέχρι το 2020 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα 

εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005 

από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 

2003/87/EΚ

Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των κρατών 

μελών το 2020 ως 
αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του άρθρου 3

(σε τόνους ισοδύναμου 
CO2)

Βέλγιο -15% 70954356
Βουλγαρία 20% 35161279

Τσεχική Δημοκρατία 9% 68739717
Δανία -20% 29868050

Γερμανία -14% 438917769
Εσθονία 11% 8886125
Ιρλανδία -20% 37916451
Ελλάδα -4% 64052250
Ισπανία -10% 219018864
Γαλλία -14% 354448112
Ιταλία -13% 305319498

Κύπρος -5% 4633210
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Λετονία 17% 9386920
Λιθουανία 15% 18429024

Λουξεμβούργο -20% 8522041
Ουγγαρία 10% 58024562

Μάλτα 5% 1532621
Κάτω Χώρες -16% 107302767

Αυστρία -16% 49842602
Πολωνία 14% 216592037

Πορτογαλία 1% 48417146
Ρουμανία 19% 98477458
Σλοβενία 4% 12135860
Σλοβακία 13% 23553300
Φινλανδία -16% 29742510
Σουηδία -17% 37266379

Ηνωμένο Βασίλειο -16% 310387829

Τροπολογία

Όρια εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των κρατών 
μελών μέχρι το 2020 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα 

εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005 

από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 

2003/87/EΚ

(σε τόνους ισοδύναμου 
CO2)

(τομείς ETS + και μη 

Όρια εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των κρατών 

μελών έως το 2020 σε 
σύγκριση με το στόχο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο

(κλάδοι ETS + και μη 
ETS)
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ETS)
Βέλγιο 110.535 -18%

Βουλγαρία 100.043 -18%
Τσεχική Δημοκρατία 146.541 -18%

Δανία 45.402 -18%
Γερμανία 798.368 -18%
Εσθονία 32.155 -18%
Ιρλανδία 51.526 -18%
Ελλάδα 109.662 -18%
Ισπανία 273.256 -18%
Γαλλία 462.419 -18%
Ιταλία 396.270 -18%

Κύπρος -18%
Λετονία 19.546 -18%

Λιθουανία 32.278 -18%
Λουξεμβούργο 7.774 -18%

Ουγγαρία 88.948 -18%
Μάλτα -18%

Κάτω Χώρες 164.207 -18%
Αυστρία 56.394 -18%
Πολωνία 434.302 -18%

Πορτογαλία 62.638 -18%
Ρουμανία 213.093 -18%
Σλοβενία 15.355 -18%
Σλοβακία 54.355 -18%
Φινλανδία 58.223 -18%
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Σουηδία 61.531 -18%
Ηνωμένο Βασίλειο 559.581 -18%

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση η επίτευξη του στόχου που θέτει η πρόταση της Επιτροπής
για το 2020, θα απαιτήσει μία κοινή μείωση 18% για κάθε κράτος μέλος σχετικά με τον στόχο 
του Πρωτοκόλλου στο Κιότο. Το ETS παραμένει το ίδιο όπως στην πρόταση της Επιτροπής –
COM(2008)0016 τελικό - COD 2008/0013. Η Κύπρος και η Μάλτα δεν αποτελούν χώρες του 
Παραρτήματος I και δεν έχουν στόχους με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο. Τα ποσοστά τους
πρέπει συνεπώς να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
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