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Τροπολογία 122
Konrad Szymański

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

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 
από είδη έργων που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με διαδικασίες που 
προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του 
Κυότο και από επακόλουθες διεθνείς 
συμφωνίες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ισχύουν διεθνώς συμφωνηθείσες διαδικασίες για την έγκριση των έργων JI και CDM με 
τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει η ΕΕ, δεν υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματική έγκριση από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 124
Robert Goebbels

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 
από είδη έργων που έχουν γίνει δεκτά 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και 
διαδικασίες που έχουν εγκριθεί για τα 
άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο και επακόλουθων στο πλαίσιο αυτό 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πιστοποιημένες μειώσεις των (α) πιστοποιημένες μειώσεις των 
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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·

εκπομπών (CER), προσωρινές 
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών
(tCER), μακροπρόθεσμες πιστοποιημένες 
μειώσεις εκπομπών (lCER), 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·

Or. en

Τροπολογία 126
Roberto Musacchio

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 
από είδη έργων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση στην πλευρά 
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

Είναι σημαντικό οι CER να αφορούν σαφώς έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 127
Johannes Lebech

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 
από είδη έργων του "χρυσού κανόνα" που 
έχουν γίνει δεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/EΚ·

Or. en

Τροπολογία 128
Robert Goebbels

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 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 από είδη 
έργων που έχουν γίνει δεκτά σύμφωνα με 
τις λεπτομέρειες και διαδικασίες που 
έχουν εγκριθεί για τα άρθρα 6 και 12 του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο και 
επακόλουθων στο πλαίσιο αυτό 
αποφάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου.



AM\733292EL.doc 7/62 PE409.586v01-00

EL

Τροπολογία 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 και το είδος των 
οποίων έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
διαδικασίες που προβλέπονται από το 
Πρωτόκολλο του Κυότο και από 
επακόλουθες διεθνείς συμφωνίες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ισχύουν διεθνώς συμφωνηθείσες διαδικασίες για την έγκριση των έργων JI και CDM με 
τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει η ΕΕ, δεν υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματική έγκριση από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 130
Konrad Szymański

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 πριν από 
το 2013·

Or. en
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Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 131
Roberto Musacchio

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 αφορούν ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση στην 
πλευρά 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 τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 
έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι CER να αφορούν σαφώς έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 132
Johannes Lebech

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 

(β) CER που εκχωρούνται για μειώσεις 
των εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα 
από είδη έργων του "χρυσού κανόνα" που 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 133
Robert Goebbels

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, 
που έχουν γίνει δεκτά σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες και διαδικασίες που έχουν 
εγκριθεί για τα άρθρα 6 και 12 του
Πρωτοκόλλου του Κυότο και 
επακόλουθων στο πλαίσιο αυτό 
αποφάσεων, μέχρις ότου οι χώρες αυτές 
κυρώσουν συμφωνία με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, αναλόγως του ποια 
χρονολογία είναι προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου.
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Τροπολογία 134
Konrad Szymański

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, 
μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν 
συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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, 
των οποίων τα είδη έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με διαδικασίες που 
προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του 
Κυότο και από επακόλουθες διεθνείς 
συμφωνίες, μέχρις ότου οι χώρες αυτές 
κυρώσουν συμφωνία με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, αναλόγως του ποια 
χρονολογία είναι προγενέστερη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ισχύουν διεθνώς συμφωνηθείσες διαδικασίες για την έγκριση των έργων JI και CDM με 
τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει η ΕΕ, δεν υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματική έγκριση από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 136
Roberto Musacchio

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 που αφορούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 
στην πλευρά ζήτησης 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, εξαιρουμένων των 
CER από τα 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

Είναι σημαντικό οι CER να αφορούν σαφώς έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 137
Johannes Lebech

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 
είδη έργων του "χρυσού κανόνα" 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.

Or. en

Τροπολογία 138
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

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 θα 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

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.
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Τροπολογία 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

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 θα 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 140
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνο 
πιστωτικά μόρια από έργα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και έργα ενεργειακής 
απόδοσης κατά την τελική χρήση που 
πληρούν κριτήρια υψηλής ποιότητας με 
τα οποία διασφαλίζεται η 
προσθετικότητα των έργων όπως και την 
συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα 
κριτήρια ποιότητας πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τον "χρυσό κανόνα" ή 
κάποιον ισοδύναμο κανόνα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Χρυσός Κανόνας περιορίζεται στα έργα από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και τα  έργα 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και απαιτεί να ακολουθούν τα έργα μια 
συντηρητική ερμηνεία της δοκιμασίας προσθετικότητας της UNFCCC. Επίσης ζητά αποδεικτικά 
στοιχεία από ανεξάρτητο τρίτο μέρος διαπιστευμένο από την UNFCCC ότι το έργο συμβάλλει 
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πραγματικά στην βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών παροχών.

Τροπολογία 141
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον της παραγράφου 1 και σε 
περίπτωση που καθυστερήσει η σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του 
άρθρου 3 πρόσθετα πιστωτικά μόρια από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία έχουν προκύψει 
από έργα ή από άλλες δραστηριότητες 
μείωσης των εκπομπών, βάσει των 
συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 
11α παράγραφος 5 της οδηγίας 
2003/87/EΚ.

2. Επιπλέον της παραγράφου 1 και σε 
περίπτωση που καθυστερήσει η σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του 
άρθρου 3 πρόσθετα πιστωτικά μόρια από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία έχουν προκύψει 
από είδη έργων του "χρυσού κανόνα".. 

Or. en

Τροπολογία 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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,
tCER, ICER και ERU προερχόμενες από 
τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει 
τη συμφωνία αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που συναφθεί και άλλη διεθνής συμφωνία εκτός από τον CDM, τα έργα κοινής 
εφαρμογής θα συνεχιστούν και μετά από το 2012 και συνεπώς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα 
πιστωτικά μόρια ERU από αυτά τα έργα.

Τροπολογία 144
Konrad Szymański

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 
ERU προερχόμενες από τρίτες χώρες οι 
οποίες θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτραπεί η χρήση και πιστωτικών μορίων και από τον μηχανισμό JI (ERU).
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Τροπολογία 145
Johannes Lebech

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 
προερχόμενες από είδη έργων του 
"χρυσού κανόνα" σε εκείνες τις τρίτες 
χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη 
συμφωνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 χρήση πιστωτικών μορίων από κάθε 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 6% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

Or. en
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Τροπολογία 147
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 5% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια επιφύλαξη όσον αφορά το ποσοστό των πιστωτικών μορίων από τον ευέλικτο 
μηχανισμό, και για αυτόν τον λόγο είναι προτιμότερο να αυξηθεί η ποσόστωση στο 5%, 
ούτως ώστε μεγιστοποιηθεί η ευελιξία όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων.

Τροπολογία 148
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

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 της 
παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει ποσότητα 
ίση με 1% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος το 2005.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι ανεπτυγμένες χώρες να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, χωρίς να αντισταθμίζουν ή να ανταλλάζουν τα επίπεδα των εγχώριων εκπομπών τους 
με εκείνα των άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 149
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφια 1α και 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για ένα κράτος μέλος που έχει 
υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 
περισσότερο από 10% έως το 2020, αυτό 
το όριο του 3% αυξάνεται κατά τη 
διαφορά μεταξύ της υποχρέωσης 
μείωσης που ισχύει για αυτό το κράτος 
μέλος και του -10%.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει 
αχρησιμοποίητα πιστωτικά μόρια στα 
επόμενα χρόνια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει το ίδιο όριο για τη χρήση των πιστωτικών μορίων σε όλα τα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα από το στόχο μείωσης που έχουν. Για αυτόν τον λόγο ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα 
κράτη μέλη με τους υψηλότερους στόχους, τα οποία θα πρέπει ούτως ή άλλως να καταβάλλουν 
μεγαλύτερη προσπάθεια.

Η παραπάνω πρόταση επιτρέπει στα κράτη μέλη με υψηλούς στόχους μείωσης να 
χρησιμοποιούν περισσότερα πιστωτικά μόρια από τα άλλα. Βοηθά τα κράτη μέλη, χωρίς 
ωστόσο να προκαλεί αδικαιολόγητη αύξηση του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μορίων 
που χρησιμοποιούνται στο σύνολο της ΕΕ.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη να επιλέγουν ανάμεσα στη 
χρήση των πιστωτικών μορίων τους εντός ενός δεδομένου έτους και στην απώλειά τους και, 
κατά συνέπεια, θα βελτιωθεί η ποιότητα των έργων που επιλέγουν.
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Τροπολογία 150
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι ανεπτυγμένες χώρες να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων χωρίς να αντισταθμίζουν ή να ανταλλάζουν τα  επίπεδα των εγχώριων εκπομπών τους 
με εκείνα των άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 151
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

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 
εκπλειστηριάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς τα κράτη μέλη έχουν σημαντικές δυνατότητες εξορθολογισμού του κόστους, προκειμένου 
να μειωθούν οι εκπομπές CO2, πρέπει, εκτός από τη στήριξη έργων στις τρίτες χώρες, να 
ενθαρρυνθεί η εμπορία, τα έργα και η μεταβίβαση δικαιωμάτων στην ΕΕ, μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Η δυνατότητα πώλησης του αχρησιμοποίητου τμήματος μπορεί να αποτελέσει ελκυστική ιδέα 
και καλό κίνητρο για τα κράτη μέλη. Εκτός αυτού, με αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα είναι 
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δίκαιο απέναντι στα κράτη μέλη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 152
Linda McAvan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

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. Όπου η 
ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων ενός 
κράτους μέλους δεν ανέρχεται στην 
ποσότητα που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να 
μεταφέρει το αχρησιμοποίητο τμήμα της 
ποσότητας σε επόμενα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ευέλικτα, ούτως ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με το κόστος, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι δεν θίγεται η 
περιβαλλοντική ακεραιότητα. Η απρόβλεπτη κατακόρυφη άνοδος των εκπομπών λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως οι άστατες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εξαιτίας του 
καιρού, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες στην επίτευξη των ετησίων στόχων. Εάν 
επιτραπεί η αποταμίευση της πρόσβασης στα πιστωτικά μόρια των έργων για την περίοδο 2013-
20, θα δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αντιδρούν σε τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες 
χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την περιβαλλοντική ακεραιότητα.  

Τροπολογία 153
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα 
πιστωτικά μόρια από έργα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και από έργα 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 



AM\733292EL.doc 21/62 PE409.586v01-00

EL

χρήση που πληρούν κριτήρια υψηλής 
ποιότητας με τα οποία διασφαλίζεται η 
προσθετικότητα των έργων όπως και την 
συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα 
κριτήρια ποιότητας πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τον "χρυσό κανόνα" ή 
κάποιον ισοδύναμο κανόνα. Μόνο 
πιστωτικά μόρια από υδροηλεκτρικά 
έργα κάτω των 10 MW και μόνο εάν αυτά 
πληρούν τα κριτήρια της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για τα Φράγματα θα πρέπει να 
επιτρέπονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με μελέτες, έως και το 40% των τρεχόντων έργων CDM, από ότι φαίνεται, δεν είναι 
προσθετικά και θα είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και αν δεν υπήρχε ο CDM. Οι εκπομπές στις 
ανεπτυγμένες χώρες αυξάνονται εξαιτίας των έργων και αντί για να αντισταθμίζονται οι 
εκπομπές CO2 δημιουργούνται επιπρόσθετες. Τα έργα που γίνονται δεκτά πρέπει, πέρα από τις 
εγχώριες υποχρεώσεις του κάθε κράτους, να πληρούν κάποιον κανόνα όπως τον "χρυσό 
κανόνα" ή κάποιον ισοδύναμο. 

Τα κριτήρια της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα καθορίστηκαν για την πρόληψη  των 
κοινωνικών/περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων.

Τροπολογία 154
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Ενίσχυση για την προσαρμογή 
αναπτυσσομένων χωρών στις αρνητικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
1. Μετά από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
Κοινότητα αναλαμβάνει από τις αρχές 
του 2013 δεσμευτική υποχρέωση να 
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παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
αναπτυσσόμενες χώρες υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων, ιδίως σε κοινότητες και 
χώρες που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή, 
προκειμένου να τις στηρίξει στην 
προσαρμογή τους και στον περιορισμό 
των κινδύνων. Οι επενδύσεις αυτές θα 
πρέπει να προστεθούν σε εκείνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.
2. Η βοήθεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αυξάνεται ετησίως 
γραμμικά προκειμένου να φτάσει 
τουλάχιστον τα 10 δις ευρώ έως το 2020.
Η ενισχυτική προσπάθεια για το 2013 θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 
των 5 δις ευρώ. Η ενίσχυση θα πρέπει να 
διοχετεύεται στα κοινοτικά και /ή τα 
διεθνή ταμεία προσαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων της Συμμαχίας 
όσον αφορά την Αλλαγή του Κλίματος του 
Πλανήτη (ΣΑΚΠ) και ενδεχόμενων 
μελλοντικών διεθνών ταμείων 
προσαρμογής που θα υποστηρίζονται από 
διεθνείς συμφωνίες. Η ενίσχυση 
προσαρμογής θα πρέπει να προστίθεται 
στις τρέχουσες ροές βοηθείας αλλά θα 
πρέπει παρόλα αυτά να είναι 
ενσωματωμένη στη συνήθη αναπτυξιακή 
βοήθεια
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/EΚ όπως 
τροποποιήθηκε προκειμένου να πληροί 
τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει το παρόν 
άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανικές χώρες είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτόν τον λόγο η ΕΕ 
έχει την υποχρέωση να πληρώσει για αυτές της ζημίες.
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Τροπολογία 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Αδάμος 
Αδάμου, Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
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Ενίσχυση για την προσαρμογή 
αναπτυσσομένων χωρών στις αρνητικές 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
1. Μετά από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
Κοινότητα αναλαμβάνει από τις αρχές 
του 2013 δεσμευτική υποχρέωση να 
παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
αναπτυσσόμενες χώρες υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων, ιδίως σε κοινότητες και 
χώρες που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή και 
την τρέχουσα μεταβλητότητα του 
κλίματος, προκειμένου να τις στηρίξει 
στην προσαρμογή τους και στον 
περιορισμό των κινδύνων. Οι επενδύσεις 
αυτές θα πρέπει να προστεθούν σε εκείνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4.
2. Η βοήθεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αυξάνεται ετησίως 
γραμμικά προκειμένου να φτάσει τα 11 
δις ευρώ το 2020. Η ενισχυτική 
προσπάθεια για το 2013 θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον της τάξης των 5 δις 
ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση δεν πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό 
για την επίτευξη του στόχου του 0,7 τοις 
εκατό για την ενίσχυση που 
συμφωνήθηκε από τον ΟΗΕ.
3.  Η ενισχυτική προσπάθεια για την 
Κοινότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 κατανέμεται στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2. Η 
επιτροπή αποφασίζει όσον αφορά την 
κατανομή της ενισχυτικής προσπάθειας 
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
(α) το μερίδιο των προσπαθειών των 
κρατών μελών σχετίζεται γραμμικά με το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κάθε κράτους 
μέλους το 2005.
(β) Τα κράτη μέλη από τα οποία δεν 
ζητείται να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005 
και τα οποία περιλαμβάνονται στα 
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συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου 
του Κυότο που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος δεν συνεισφέρουν στην 
επενδυτική προσπάθεια της Κοινότητας 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/EΚ όπως 
τροποποιήθηκε προκειμένου να πληροί 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλει αυτό το 
άρθρο.
5. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Στην έκθεση αυτήν 
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
τη συμμόρφωση των κρατών μελών με 
τις παραγράφους 1 έως 4. Η Επιτροπή, 
πριν από το τέλος του 2010, συντάσσει 
μορφότυπο έκθεσης, ο οποίος 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για 
τις εκθέσεις που υπαγορεύει το παρόν 
άρθρο.
6. Ο προϋπολογισμός κοινοτικής 
ενίσχυσης του 2020 που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 επανεξετάζεται από την 
Επιτροπή το αργότερο το 2015. Η 
αναθεώρηση αυτή βασίζεται στα πιο 
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα της 
εποχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, προηγούμενες και μελλοντικές που προκαλούνται από τα 
βιομηχανοποιημένα κράτη, όπως τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ευθύνονται για τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που γίνονται και θα γίνονται αισθητές από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτόν τον λόγο η ΕΕ έχει την υποχρέωση να πληρώσει για τις 
ζημίες που προκαλούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
της ΕΕ. 
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Τροπολογία 156
John Bowis, Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Ενίσχυση για την προσαρμογή 
αναπτυσσομένων χωρών στις αρνητικές 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
1. Μετά από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
Κοινότητα αναλαμβάνει από τις αρχές 
του 2013 δεσμευτική υποχρέωση να 
παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
αναπτυσσόμενες χώρες υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων, ιδίως σε κοινότητες και 
χώρες που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή και 
την τρέχουσα μεταβλητότητα του 
κλίματος, προκειμένου να τις στηρίξει 
στην προσαρμογή τους στις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι 
επενδύσεις αυτές θα πρέπει να 
προστεθούν σε εκείνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 4.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/EΚ όπως 
τροποποιήθηκε προκειμένου να πληροί 
τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει το παρόν 
άρθρο.
3. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή. Στην έκθεση 
αυτήν περιλαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με αυτό το άρθρο. Η Επιτροπή, 
πριν από το τέλος του 2010, συντάσσει 
μορφότυπο έκθεσης, ο οποίος 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για 
τις εκθέσεις που υπαγορεύει το παρόν 
άρθρο. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, προηγούμενες και μελλοντικές, που προκαλούνται από 
εκβιομηχανισμένα κράτη, όπως τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ευθύνονται για τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητές από 
τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτόν τον λόγο η ΕΕ έχει την υποχρέωση να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τροπολογία 157
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ενίσχυση για την προσαρμογή 

αναπτυσσομένων χωρών στις αρνητικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

1. Μετά από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
Κοινότητα αναλαμβάνει από τις αρχές 
του 2013 δεσμευτική υποχρέωση να 
παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
αναπτυσσόμενες χώρες υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων, ιδίως σε κοινότητες και 
χώρες που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
προκειμένου να τις στηρίξει στην 
προσαρμογή τους στις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι 
επενδύσεις αυτές θα πρέπει να 
προστεθούν σε εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 4.

Or. en
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Τροπολογία 158
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β (νέο)

Κοινοτική δέσμευση για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών

1. Με τη σύναψη ολοκληρωμένης 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, 
από τις αρχές του 2013, ως απαραίτητο 
συμπλήρωμα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης/κοινής εφαρμογής (JI/CDM), 
χρηματοδοτούν μετρήσιμες, 
ανακοινώσιμες, εξακριβώσιμες και 
δεσμευτικές μειώσεις εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε χώρες που συμμετέχουν 
στην UNFCCC αλλά δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα 1 αυτής (μέρη εκτός 
παραρτήματος I).
2. Η κοινοτική δέσμευση για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου είναι 250 εκατ. τόνοι 
ισοδυνάμου CO2 το 2013 και αυξάνεται 
γραμμικά στα 800 εκατομμύρια τόνους το 
2020.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
επιμερισμό της κοινοτικής δέσμευσης για 
μείωση των εξωτερικών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου μεταξύ των κρατών 
μελών, αναλόγως του αντίστοιχου κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τους. 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.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν την εξατομικευμένη 
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δέσμευσή τους για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, μέσω:
α) Άμεσης χρηματοδότησης ή 
συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα διμερή 
και/ή πολυμερή ταμεία με αποκλειστικό 
σκοπό τη χρηματοδότηση πολιτικών και 
μέτρων για τη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου στα μέρη που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.
α) Συνεισφορών για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
αποδάσωση και την υποβάθμιση των 
δασών, όπως ορίζει η διεθνής συμφωνία 
για τις κλιματικές μεταβολές στο πλαίσιο 
της UNFCCC.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πολιτικές τους για τη χρηματοδότηση 
των μειώσεων εκπομπών στα μέρη που 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, 
ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C είναι απαραίτητο να υπάρξει σημαντική παρέκκλιση 
της επιχειρηματικής πολιτικής που ακολουθείται συνήθως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο CDM 
είναι ένας μηχανισμός που στοχεύει να συνεισφέρει σε αυτό. Ωστόσο, επειδή ο CDM δεν θα 
είναι αρκετός, προτείνεται να συμπληρωθεί. Οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν ευθύνη να 
συμβάλουν στον απαιτούμενο περιορισμό των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πέρα από 
τις υποχρεωτικές εγχώριες μειώσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί μια συνολική 
διεθνής συμφωνία.

Τροπολογία 159
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
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στην Επιτροπή σχετικά με τις ετήσιες 
εκπομπές θερμοκηπίου τους από πηγές 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου του 
επομένου έτους. Η Επιτροπή επαληθεύει 
και δημοσιεύει αυτές τις εκθέσεις εντός 
δύο μηνών μετά από την ημερομηνία 
αυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων είναι σημαντική ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε 
θέση να αξιολογεί εάν τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τους στόχους τους και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσής τους, να εισάγει τα κατάλληλα μέτρα . 

Τροπολογία 160
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ένα έτος πριν από την έναρξη ισχύος 
αυτής της απόφασης, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή όπου 
διευκρινίζεται ο βαθμός στον οποίο θα 
επιτύχουν τους στόχους τους σε τομείς 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ.  Η έκθεση διευκρινίζει όλες 
τις πρωτοβουλίες που θα έχουν 
επιπτώσεις σε εταιρίες των τομέων που 
δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ.  Ο τύπος των πρωτοβουλιών 
και οι επιπτώσεις μετρώνται σε τόνους 
αερίων θερμοκηπίου και αναφέρονται 
ανά τομέα και υποτομέα.
Στην έκθεση πρέπει επίσης να 
διευκρινίζεται πώς το κράτος μέλος 
διασφαλίζει την εφαρμογή των 
δυνατοτήτων εξορθολογισμού του 
κόστους στα νοικοκυριά. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπάνω πρόταση απόφασης δεν διασφαλίζει ότι θα επιτρέπεται στις εταιρίες εκτός του 
τομέα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής να παράγουν υπό παρόμοιες 
συνθήκες.  Η τροπολογία αυτή παρέχει στην Επιτροπή τα εργαλεία για να διασφαλίζει ότι οι 
εταιρίες εκτός του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής θα τυγχάνουν δίκαιης 
μεταχείρισης και δεν θα υπόκεινται διαστρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής 
αγοράς. Καθώς μεγάλο μέρος των εταιριών στην ΕΕ είναι εκτός του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής η πρόταση απόφασης πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά σε αυτόν 
τον τομέα.

Τροπολογία 161
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

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 2006.

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 
κάθε επόμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πρέπει να εισάγει ένα πιο αυστηρό χρονικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της, η οποία θα αρχίζει νωρίτερα από 
ότι είχε προταθεί και θα διεξάγεται σε ετήσια βάση. 
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Τροπολογία 162
Linda McAvan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2011 στην οποία , 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται τόσο 
από τις πηγές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία όσο και από εκείνες που 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
αναφέρονται τα εξής:                                                                    
- τα όρια των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους για το 
2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 1990· 
και
- τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του 
κάθε κράτους μέλους για το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιδιώξεις και η διαφάνεια της ΕΕ θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για τη σύναψη μιας 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να 
αναφερθεί καθώς οι άλλες χώρες πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν ξεκάθαρα τι προσπάθειες 
απαιτούνται από το κάθε κράτος μέλος. Για αυτόν τον σκοπό η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει 
στοιχεία για το σύνολο της οικονομίας (εντός και εκτός του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής) για το κάθε κράτος μέλος. Δεν πρόκειται για αλλαγή της συνολικής 
διάρθρωσης της δέσμης, αλλά για μέριμνα για την παροχή της σαφήνειας που είναι αναγκαία σε 
διεθνές επίπεδο. 
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Τροπολογία 163
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση 
σχετικά με τις ετήσιες οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ έως την 
31η Μαρτίου του ακόλουθου έτους. 
Η Επιτροπή επαληθεύει τις εκθέσεις πριν 
από το τέλος Απριλίου που ακολουθεί τον 
μήνα κατά τον οποίο έληγε η προθεσμία 
υποβολής των εκθέσεων. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 5α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ακέραιο και ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης 
πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο και σε ετήσια βάση. Για τη 
διασφάλιση ετήσιων μειώσεων εκπομπών απαιτείται η ετήσια και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων. 
Η απόφαση πρέπει να επιτρέπει στην Επιτροπή να εξακριβώνει εγκαίρως κατά πόσον τα κράτη 
έχουν συμμορφωθεί με την απόφαση.  Κατά συνέπεια πρέπει να είναι υποχρεωτική η έγκαιρη 
υποβολή λεπτομερών εκθέσεων. Εκτός αυτού, δεν προστίθεται διοικητικός φόρτος στα κράτη 
μέλη, καθώς η ετήσια υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές επιβάλλεται ήδη από το 
Πρωτόκολλο του Κυότο.

Τροπολογία 164
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση 
σχετικά με τις ετήσιες οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ έως την 
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31η Μαρτίου του ακόλουθου έτους.
Πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
να τροποποιεί τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
που προβλέπει η απόφαση 280/2004/ΕΚ 
βάσει της πείρας από την εφαρμογή 
αυτής της απόφασης.  Η Επιτροπή 
επαληθεύει τις εκθέσεις πριν από το τέλος 
Απριλίου που ακολουθεί τον μήνα κατά 
τον οποίο έληγε η προθεσμία υποβολής 
των εκθέσεων.  Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 5α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ακέραιο και ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης 
πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο και σε ετήσια βάση. Για τη 
διασφάλιση ετήσιων μειώσεων εκπομπών απαιτείται η ετήσια και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων. 
Η απόφαση πρέπει να επιτρέπει στην Επιτροπή να εξακριβώνει εγκαίρως κατά πόσον τα κράτη 
έχουν συμμορφωθεί με την απόφαση. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι υποχρεωτική η έγκαιρη 
υποβολή λεπτομερών εκθέσεων. 

Τροπολογία 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. O τυποποιημένος μορφότυπος έκθεσης
για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
προκύπτει από το άρθρο 3, η χρήση 
πιστωτικών μορίων σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσας απόφασης και οι εκπομπές 
που προκύπτουν από δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ καθορίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποβολή κοινών εκθέσεων για τις εκπομπές πρέπει να προβλεφθεί από την Επιτροπή 
προκειμένου να προληφθούν οι διαφορές στην εφαρμογή της διάταξης αυτής ανάμεσα στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 166
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
1. Σε περίπτωση που οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους από 
πηγές που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/87/EΚ υπερβαίνουν το 
ετήσιο όριο εκπομπών σύμφωνα με το 
άρθρο 3, το εν λόγω κράτος μέλος 
καταβάλλει πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών ισοδύναμο με το ποσό που 
ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 
2003/87/EΚ. Το πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών καταβάλλεται σε κοινοτικό 
ταμείο που προορίζεται για 
χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης της 
κλιματικής 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. Τα έσοδα που προκύπτουν από το 
κοινοτικό ταμείο δίδονται σε εκείνα τα 
κράτη μέλη που ολοκλήρωσαν ή 
συμπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους να 
δαπανήσουν το εν λόγω ποσό σε 
περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση 
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των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης στο οποίο ωστόσο δεν δίνεται η πρέπουσα 
σημασία, και ένας ισχυρός μηχανισμός συμμόρφωσης στους τομείς που δεν ανήκουν στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) θα οδηγούσε σε μειώσεις στον 
κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα των μεταφορών και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη 
υποστήριξη από τα κράτη μέλη όσον αφορά έναν δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα. Προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και να πλησιάσουμε ακόμη 
περισσότερο τους στόχους μας για μείωση των εκπομπών, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα 
έσοδα που λαμβάνονται από τα πρόστιμα δαπανώνται σε περαιτέρω προσπάθειες μείωσης των 
εκπομπών CO2.
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Τροπολογία 167
Johannes Lebech

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Μηχανισμός συμμόρφωσης

1. Σε περίπτωση που οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους από 
πηγές που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/87/EΚ υπερβαίνει το ετήσιο 
όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
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. 
2. 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.  Τα δικαιώματα 
αυτά κατανέμονται και δημοπρατούνται 
από εκείνα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τους στόχους τους, για τήρηση του 
ανωτάτου ορίου του Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχει νόημα η παραπάνω πρόταση είναι αναγκαία η αυστηρή συμμόρφωση.  Η διαδικασία 
επί παραβάσει διαρκεί πολλά έτη και καθιστά πολύ δύσκολη την έγκαιρη αντιμετώπιση της 
περίπτωσης που τα κράτη μέλη δεν επιτυγχάνουν τους ετήσιους στόχους τους για μείωση των 
εκπομπών. Τούτο θα μπορούσε να μειώσει σοβαρά τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων 
μείωσης των εκπομπών.
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Τροπολογία 168
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Μηχανισμός άμεσης επιβολής κυρώσεων
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφής 
και ισχυρή συμμόρφωση των κρατών 
μελών, η Επιτροπή καθιερώνει 
μηχανισμό άμεσης επιβολής κυρώσεων 
που επιβάλλονται στα κράτη μέλη. 
2. Ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων 
επιτρέπει στην Επιτροπή να επιβάλλει την 
πληρωμή εισφορών στα κράτη μέλη που 
δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις 
που ορίζει η παρούσα απόφαση.
3. Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία 
άμεσης επιβολής κυρώσεων αμέσως μετά 
από την επαλήθευση της ετήσιας έκθεσης 
των κρατών μελών, όπου εντοπίζει μη 
συμμόρφωση κράτους μέλους ή μετά από 
τη συλλογή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου 
από την Επιτροπή σχετικά με 
συγκεκριμένη μη συμμόρφωση από 
κράτος μέλος.
4. Ο υπολογισμός του προστίμου 
συμμόρφωσης συνδέεται με το πρόστιμο 
για την υπέρβαση εκπομπών που 
προβλέπει η οδηγία 2003/87/ΕΚ και 
υφίσταται ίση τιμαριθμική προσαρμογή 
σύμφωνα με το ετήσιο ποσοστό 
πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.  Σε 
περιπτώσεις επιβολής προστίμων για τη 
μη συμμόρφωση κράτους μέλους με τους 
ετήσιους στόχους μείωσης η Επιτροπή 
καθιερώνει μηχανισμό για τη δέσμευση 
δικαιωμάτων προς δημοπράτηση από την 
ποσότητα δικαιωμάτων που 
παραχωρείται στο αντίστοιχο κράτος 
μέλος από τα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ έως ότου καταβληθεί το 
πρόστιμο. Η Επιτροπή προβλέπει επίσης
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μηχανισμό απελευθέρωσης των 
δεσμευμένων δικαιωμάτων μετά από την 
καταβολή του προστίμου από το 
αντίστοιχο κράτος μέλος.
Οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας 
καθορίζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 
με ειδικό κανονισμό της Επιτροπής που 
λαμβάνει υπόψη τους στόχους και το 
περιεχόμενο του κανονισμού που 
προτείνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 
της τροποποιημένης οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
5. Η Επιτροπή καθορίζει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο τις 
απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές, τις 
μεθόδους υπολογισμού, τον σύνδεσμο με 
τον υπολογισμό των προστίμων για την 
υπέρβαση εκπομπών δυνάμει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, την είσπραξη προστίμων 
από τη μη συμμόρφωση και διατάξεις για 
τη διοικητική διεκπεραίωση, και τον 
καθορισμό ειδικού ταμείου.
6. Τα έσοδα που προκύπτουν από τον 
μηχανισμό επιβολής άμεσων κυρώσεων 
κατατίθενται σε αυτό το ειδικό ταμείο, 
από όπου διατίθενται με σκοπό τη 
βελτίωση και ενίσχυση της έρευνας, της 
παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και της εξοικονόμησης 
ενέργειας. Η Επιτροπή αξιολογεί ένα 
πρότυπο για τη χρήση αυτών των 
ταμείων, ιδίως για τη στήριξη των 
κρατών μελών που υπερβαίνουν τους 
στόχους τους χρησιμοποιώντας το ταμείο 
για τη στήριξη έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις χώρες αυτές και, 
επίσης, για την ενίσχυση των κρατών 
μελών με χαμηλότερες από τις 
απαιτούμενες επιδόσεις, τα οποία 
μπορούν να αποδείξουν ότι οι ελλείψεις 
τους δεν συνδέονται με απροθυμία ή 
ακατάλληλα μέσα αλλά με οικονομικές ή 
κοινωνικές αιτίες που δεν τους 
επιτρέπουν να επιτύχουν τον στόχο τους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μόνο μια ισχυρή δομή συμμόρφωσης βασιζόμενη σε σαφείς στόχους μείωσης μπορεί να κινήσει 
την προοδευτική μείωση των εκπομπών έως το 2020. Η προτεινόμενη απόφαση με 
περιορισμένες διατάξεις εφαρμογής και συμμόρφωσης θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των 
στόχων μείωσης. Με την παρούσα πρόταση, το μόνο που ζητείται από τα κράτη μέλη να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές και την πρόοδό τους όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων μείωσής τους.

Τροπολογία 169
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Μηχανισμός άμεσης επιβολής κυρώσεων
1. Η Επιτροπή καθιερώνει μηχανισμό 
άμεσης επιβολής κυρώσεων που 
επιβάλλονται στα κράτη μέλη, ο οποίος 
ενεργοποιείται σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης. Ο μηχανισμός επιβολής 
κυρώσεων επιτρέπει στην Επιτροπή να 
επιβάλλει την άμεση πληρωμή εισφορών 
στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται 
με τις δεσμεύσεις που ορίζει η παρούσα 
απόφαση
2. Η Επιτροπή καθορίζει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο τις 
απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές, τις 
μεθόδους υπολογισμού των προστίμων μη 
συμμόρφωσης, την είσπραξη προστίμων 
και διατάξεις για τη διοικητική 
διεκπεραίωση.

Or. en
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Τροπολογία 170
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό για τη 
δέσμευση δικαιωμάτων προς 
δημοπράτηση από την ποσότητα 
δικαιωμάτων του αντίστοιχου κράτους 
μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 9α και 10 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως ότου 
καταβληθεί το πρόστιμο. Η Επιτροπή 
προβλέπει επίσης μηχανισμό 
απελευθέρωσης των δεσμευμένων 
δικαιωμάτων μετά από την καταβολή του 
προστίμου από το εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας ισχυρός και αποτελεσματικός μηχανισμός συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 171
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά τη
σύναψη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 

για την κλιματική αλλαγή

Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά την 
έγκριση από την Κοινότητα και τα κράτη 
μέλη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για 

την κλιματική αλλαγή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου

Τροπολογία 172
Robert Goebbels

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.

Εντός έξι μηνών, μετά από τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη 
κλιματική αλλαγή, η οποία οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις που υπερβαίνουν 
τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
3, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση που στοχεύει στην προσαρμογή 
των συναφών άρθρων της παρούσας 
απόφασης σύμφωνα με το περιεχόμενο 
μιας τέτοιας συμφωνίας. Μια τέτοια 
πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
τον καθορισμό της συμβολής κάθε 
κράτους μέλους την πρόσθετη 
προσπάθεια της Κοινότητας για μείωση 
των εκπομπών. Η αναπροσαρμοσμένη 
απόφαση ισχύει από το έτος που 
ακολουθεί την έναρξη της ισχύος της 
διεθνούς συμφωνίας.

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 
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Κοινότητα, επί το ποσοστό των μειώσεων 
των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα για το έτος 
2020, στο οποίο συνεισφέρουν τα κράτη 
μέλη μέσω μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ σύμφωνα 
με το άρθρο 3.

3. Κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει στην 
πρόσθετη προσπάθεια της Κοινότητας να 
επιτύχει μείωση, ανάλογα με το μερίδιό 
του στις συνολικές εκπομπές της 
Κοινότητας από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ για το έτος 2020 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα 
για να αναπροσαρμόσει τα όρια των 
εκπομπών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 
Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
τη χρήση των αναφερόμενων στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 πιστωτικών μορίων από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
συμφωνία και σύμφωνα με την 
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 
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από έργα ή άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
έχουν συσταθεί βάσει της διεθνούς 
συμφωνίας, κατά περίπτωση. 
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 173
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδίως όπου ο τομέας της ενέργειάς τους 
εξαρτάται από τον άνθρακα και όπου το 
χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) συνεπάγεται ότι δεν 
είναι ακόμη σε θέση να αντισταθμίσουν 
τις εκπομπές, τα κράτη μέλη της 
Κοινότητας με το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ δεν έχουν πραγματική 
δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να 
παρακωλυθεί σοβαρά η ανάπτυξή τους, η 
οποία θα πρέπει να συμβάλλει στην 
εναρμόνιση των επιπέδων του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος στην επικράτεια 
της Κοινότητας.
Εν ονόματι της αλληλεγγύης με αυτές τις 
χώρες, η οποία επιβεβαιώνεται στην 
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αιτιολογική σκέψη 7 του παρόντος 
εγγράφου, η Κοινότητα θα πρέπει να 
λάβει υπόψη την κατάστασή τους κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
διεθνών συμφωνιών και θα πρέπει, όσον 
αφορά αυτά τα κράτη, να διατηρήσει 
αναλλοίωτες τις τιμές που καθορίστηκαν 
για τις μειώσεις των εκπομπών, όπως 
αυτές ορίζονται στο παράρτημα.

Or. pl

Τροπολογία 174
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, συν 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

"Επί" σημαίνει "αυξημένες κατά", αλλά σημαίνει επίσης " πολλαπλασιασμός ενός αριθμού όσες 
φορές αναφέρεται". Στην πρώτη περίπτωση, εάν για παράδειγμα η διεθνής συμφωνία δεσμεύει 
την Κοινότητα  για επιπρόσθετη μείωση της τάξης του 3% και οι μειώσεις των εκπομπών για το 
έτος 2020 είναι 2%, η υποχρέωση της Κοινότητας θα ανέρχεται σε 3x2= 6 %· στη δεύτερη 
περίπτωση, με τις ίδιες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν ήδη στο παράδειγμα, η υποχρέωση της 
Κοινότητας θα είναι 3+2= 5 %, η οποία συνάδει με το οικονομικό συμφέρον της Κοινότητας.

Τροπολογία 175
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 3 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα για 
να αναπροσαρμόσει τα όρια των εκπομπών 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το μέτρο 
αυτό, που έχει ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας απόφασης, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 9 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα για 
να αναπροσαρμόσει τα όρια των εκπομπών 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το μέτρο 
αυτό θεσπίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 3 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα 
για να αναπροσαρμόσει τα όρια των 
εκπομπών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 
Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 

Εντός έξι μηνών, μετά από τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη 
κλιματική αλλαγή, η οποία οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις που υπερβαίνουν 
τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
3, η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση 
νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 251 της Συνθήκης, σχετικά με τη 
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παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2. συμβολή κάθε κράτους μέλους στην 
πρόσθετη προσπάθεια της Κοινότητας 
για μείωση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας είναι αναγκαία μια διαφανής διαδικασία για τον 
καθορισμό περαιτέρω εθνικών στόχων μείωσης· η ανακατανομή των προσπαθειών πρέπει να 
βασίζεται στην έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 177
Péter Olajos

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.

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 
άλλα κράτη μέλη ή 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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν δυνατότητες εξορθολογισμού στα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2, πρέπει, πέρα από τη στήριξη έργων στις τρίτες χώρες, να ενθαρρυνθεί η 
εμπορία, τα έργα και η μεταβίβαση  δικαιωμάτων στην ΕΕ, μεταξύ των κρατών μελών. 
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Η δυνατότητα πώλησης του αχρησιμοποίητου τμήματος μπορεί να αποτελέσει ελκυστική ιδέα 
και καλό κίνητρο για τα κράτη μέλη. Εκτός αυτού, με αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα είναι 
δίκαιο απέναντι στα κράτη μέλη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 178
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έσοδα που προκύπτουν από 
πλειστηριασμούς πρέπει να δαπανηθούν 
σε περαιτέρω σχέδια και επενδύσεις που 
μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο τους στόχους 
μας για μείωση των εκπομπών, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα έσοδα που λαμβάνονται 
από τους πλειστηριασμούς δαπανώνται σε περαιτέρω προσπάθειες μείωσης των εκπομπών 
CO2.

Τροπολογία 179
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που 
προβλέπουν τη χρήση από τα κράτη μέλη 
πρόσθετων ειδών πιστωτικών μορίων από 
έργα, τα οποία διασφαλίζουν την 
ποιότητα και την προσθετικότητα και 
συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ή 
άλλων μηχανισμών οι οποίοι έχουν 
συσταθεί βάσει της διεθνούς συμφωνίας, 
κατά περίπτωση.
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Or. pt

Τροπολογία 180
Linda McAvan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Μετά από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
Κοινότητα αναθεωρεί το όριο που αφορά 
τη χρήση των πιστωτικών μορίων που 
προέρχονται από δραστηριότητες έργων 
του άρθρου 4 και στις περιπτώσεις που 
θεωρεί ότι είναι σκόπιμη η αλλαγή του 
ορίου μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να 
τροποποιήσουν το άρθρο 4 ούτως ώστε 
το όριο να αυξηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε τί μορφή θα έχει κάποια μελλοντική συμφωνία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατά συνέπεια δεν πρέπει να προδικάζουμε το 
αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, σε όλη τη δέσμη  η επιτροπή προβλέπει 
την προσαρμογή του πλαισίου στο νέο διεθνές περιβάλλον. Για λόφους συνοχής πρέπει να 
πράξουμε το ίδιο για τα όρια που τίθενται όσον αφορά τη χρήση των πιστωτικών μορίων από 
τα έργα προσθέτοντας μια ρήτρα αναθεώρησης. Η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τα εργαλεία για να 
ανταποκρίνεται ταχύτατα σε αναθεωρήσεις ρυθμίσεων όσον αφορά τα πιστωτικά μόρια που 
ενδέχεται να προκύψουν από κάποια παγκόσμια συμφωνία.
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Τροπολογία 181
Anders Wijkman

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α

Παρά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 
6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια από:
1. έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης 
πιστοποιημένα από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του CDM ή ελεγμένα με τη 
διαδικασία της Μεικτής Επιτροπής 
Επίβλεψης Εφαρμογής,
2. δραστηριότητες στον τομέα της 
δασοκομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία, 
σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 5 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και 
3. οποιοδήποτε δασοπονικό έργο σε 
αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνο προς τη 
διεθνή σύμβαση του άρθρου 6 
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη της να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης με τα οποία η ΕΕ 
συμφώνησε με το Πρωτόκολλο του Κυότο και μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες για την 
κλιματική αλλαγή.  Τα πιστωτικά μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης είναι, εκτός αυτού, ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες επιδίδονται σε 
μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες προσπάθειες "αποφυγής της αποδάσωσης" όπως και 
δενδροφύτευσης και αναδάσωσης, οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.
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Τροπολογία 182
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Παρά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 
6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια από: 
1. έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης 
πιστοποιημένα από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του CDM ή ελεγμένα με τη 
διαδικασία της Μεικτής Επιτροπής 
Επίβλεψης Εφαρμογής,
2. δασοπονικές δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 
11α παράγραφος 5, και 
3. οποιοδήποτε δασοπονικό έργο σε 
αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνο προς τη 
διεθνή σύμβαση του άρθρου 6 
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη της να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης με τα οποία η ΕΕ 
συμφώνησε με το Πρωτόκολλο του Κυότο και μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες για την 
κλιματική αλλαγή.  Τα πιστωτικά μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης είναι, εκτός αυτού, ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες επιδίδονται σε 
μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες προσπάθειες "αποφυγής της αποδάσωσης" όπως και 
δενδροφύτευσης και αναδάσωσης, οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.
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Τροπολογία 183
Robert Goebbels

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Χρήση δεξαμενών άνθρακα ελλείψει 

διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή

Ελλείψει διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή για την περίοδο μετά 
από το 2012, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του 
άρθρου 3 δεξαμενές άνθρακα για την 
παγίδευση αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει εγκαίρως η προετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου όσον αφορά τον "επιμερισμό της προσπάθειας", η τροπολογία αυτή βασίζεται σε 
πρόταση που υποβλήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου.

Τροπολογία 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Διαγράφεται
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 
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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 Δικαιωμάτων 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 185
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μέγιστη ποσότητα εκπομπών βάσει του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με:

(α) την ποσότητα των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
εκχωρούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η οποία 
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απορρέει από μεταβολή των πηγών που 
καλύπτει η εν λόγω οδηγία, μετά από την 
τελική έγκριση από την Επιτροπή των 
εθνικών σχεδίων κατανομής για την 
περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την ίδια 
οδηγία.

(β) την εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων 
που έχουν ονομαστική θερμική ισχύ 
χαμηλότερη από 25MW και υποβάλλουν 
προς την αρμόδια αρχή έκθεση περί 
εκπομπών χαμηλότερων από 25.000 
τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα σύμφωνα με το άρθρο 27 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 186
Avril Doyle

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Κοινοτικά μέτρα για την υποστήριξη των 

κρατών μελών στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεών τους 

1. Όταν οι πολιτικές και τα μέτρα που 
προβλέπει η Κοινότητα μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά, είτε θετικά είτε 
αρνητικά, την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, η εκτίμηση της επίπτωσης 
κάθε πρότασης περιλαμβάνει 
ποσοτικοποίηση της επίπτωσης στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε 
κράτος μέλος και για το σύνολο της 
κοινότητας.
2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, και στη 
συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή εκπονεί 
έκθεση σχετικά με τις θετικές και 
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αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι 
κοινοτικές πολιτικές και τα μέτρα στις 
προσπάθειες του κάθε κράτους μέλους 
και του συνόλου της Κοινότητας για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους περισσότερους τομείς που δεν υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών, τα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 
δεσμεύσεων των κρατών μελών (π.χ. πρότυπα απόδοσης μεταφορών και οχημάτων, πρότυπα 
απόδοσης για κτίρια και συσκευές, γεωργία).  Οι επιπτώσεις που έχουν οι κοινοτικές πολιτικές 
και τα μέτρα πρέπει να εκτιμώνται στο στάδιο της χάραξης της πολιτικής και πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση.

Τροπολογία 187
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Βάσει της πείρας από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης και της προόδου 
όσον αφορά την παρακολούθηση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και βάσει 
των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή 
συντάσσει ολοκληρωμένη έκθεση 
αξιολόγησης για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.
Υποβάλλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, 
συνοδευόμενη από προτάσεις, εφόσον 
ενδείκνυται. Η έκθεση θα πρέπει να 
προετοιμασθεί και να υποβληθεί μαζί με 
μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για συγγενή πρόταση της οδηγίας περί Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπής. Οι δέσμες που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια συνιστούν πολύ πολύπλοκα και 
προηγμένα εργαλεία άσκησης πολιτικής, των οποίων η λειτουργία πρέπει να αναθεωρηθεί σε 
μεγάλο βαθμό το 2015. Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει παράλληλα: τους κλάδους 
εντός και εκτός Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής.

Τροπολογία 188
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α 
και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, 
τηρουμένου του άρθρου 8 αυτής.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α
παράγραφος 1 έως 4 και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένου του 
άρθρου 8 αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάταξης με τον τυποποιημένο τρόπο αναφοράς στη νέα κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 189
Johannes Lebech

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 

Η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις στις 
οποίες αξιολογεί την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης. Υποβάλλει τις 
εκθέσεις αυτές αυτή στο Ευρωπαϊκό 



PE409.586v01-00 58/62 AM\733292EL.doc

EL

Συμβούλιο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, 
συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, 
εφόσον ενδείκνυται.

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι τις 
31 Οκτωβρίου 2015, συνοδευόμενες από 
σχετικές προτάσεις, εφόσον ενδείκνυται. 
Αυτές οι εκθέσεις υποβάλλονται εν 
συνεχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανά διετία έως την 31η Οκτωβρίου. 

Or. en

Τροπολογία 190
Roberto Musacchio

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να αναπροσαρμοστεί από την Επιτροπή με τα νέα στοιχεία που 
προκύπτουν από την τροποποίηση του άρθρου 3.

Τροπολογία 191
Péter Olajos

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης
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 τους στόχους
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 

Πρωτοκόλλου του Κυότο

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των 
κρατών μελών το 2020 ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
άρθρου 3

(σε τόνους ισοδύναμου CO2)

Βέλγιο -18%                    110.535

Βουλγαρία -18%                  100.043

Τσεχική 
Δημοκρατία

-18%
                 146.541
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Δανία -18%                    45.402

Γερμανία -18%                   798.368

Εσθονία -18%                    32.155

Ιρλανδία -18%                   51.526

Ελλάδα -18%                   109.662

Ισπανία -18%                  273.256

Γαλλία -18%                  462.419 

Ιταλία -18%                  396.270

Κύπρος -18%                  

Λετονία -18%                   19.546

Λιθουανία -18%                  37.278

Λουξεμβούργο -18%                   7.774

Ουγγαρία -18%                  88.948

Μάλτα -18%                     

Κάτω Χώρες -18%                   164.207

Αυστρία -18%                   56.394

Πολωνία -18%                  434.302 

Πορτογαλία -18%                   62.638

Ρουμανία -18%                  213.093

Σλοβενία -18%                  15.355

Σλοβακία -18%                  54.355 

Φινλανδία -18%                   58.223

Σουηδία -18%                  61.531 

Ηνωμένο 
Βασίλειο

-18%
                559.581
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, θα απαιτήσει 
μία κοινή μείωση 18% για κάθε κράτος μέλος ως προς τον στόχο τους σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο του Κυότο. Η Κύπρος και η Μάλτα δεν αποτελούν χώρες του Παραρτήματος I και 
δεν έχουν στόχους με βάση το Πρωτόκολλο του Κυότο. Τα ποσοστά τους πρέπει συνεπώς να 
αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 193
Urszula Krupa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σειρά 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολωνία   14%   216592037 Πολωνία   20%  52
 227991617

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Πολωνία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 
με υποδειγματικό τρόπο.

Ταυτοχρόνως, ο βιομηχανικός και ενεργειακός τομέας της εξαρτώνται σχεδόν κατά ποσοστό 
100% από τον άνθρακα.

Ο στόχος που έχει τεθεί (14%) υπερβαίνει τις ικανότητες της χώρας και ενδέχεται να 
επιβραδύνει την οικονομική της ανάπτυξη και να υπονομεύσει τις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί έως σήμερα.

Το όριο του 20% που προτείνεται με αυτήν την τροπολογία είναι το απόλυτο ελάχιστο που 
μπορεί να επιτρέψει στην πολωνική οικονομία να συνεχίσει την τρέχουσα πορεία της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και το οποίο μπορεί να καταστήσει δυνατή την προσαρμογή της στις 
νέες διατάξεις.
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