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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας καθορίζει ξεχωριστούς, δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος για 
τη μείωση των εκπομπών από τομείς που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ. Οι προτάσεις προβλέπουν ότι 
μεγάλη αναλογία των μειώσεων των εκπομπών που απαιτούνται για την επίτευξη κάθε 
στόχου θα εξασφαλιστεί μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Οι τομείς που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
συχνά παρέχουν τις αποδοτικότερες από πλευράς κόστους δυνατότητες για να μειωθούν οι 
εκπομπές. Ωστόσο, το ΣΕΔΕ της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης βιομηχανικούς τομείς που 
εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισμό και απειλούνται από τις διαρροές άνθρακα (λ.χ. 
μεταφορά της παραγωγής σε τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρούς ελέγχους εκπομπών) σε 
περίπτωση υπερβολικά υψηλών δαπανών και ρυθμιστικών επιβαρύνσεων στην ΕΕ. Εάν το 
ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβαρυνθεί υπερβολικά με τις μειώσεις των εκπομπών τούτο θα έχει 
αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιδοκιμάζει κατ' αρχήν την πρόταση απόφασης 
της Επιτροπής, που προσδιορίζει σαφώς τη συμβολή τομέων που δεν καλύπτονται από το 
ΣΕΔΕ στους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές. Ωστόσο, πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια για  
σημαντικές βελτιώσεις και διευκρινίσεις.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης δεν προτείνει να κατατεθούν λεπτομερείς 
τροπολογίες στα άρθρα με στόχο την αύξηση του συνολικού στόχου για τις εκπομπές στο 
30%, ή την επέκταση της εφαρμογής του στόχου αυτού μετά το 2020. Δεν προτίθεται επίσης 
να καταθέσει τροπολογίες στους στόχους που έχουν καθοριστεί από επί μέρους κράτη μέλη. 
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρόκειται για τα αποτελέσματα μακρόχρονων 
διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη. Οι τροποποιήσεις των στόχων αυτών, στην καλύτερη 
περίπτωση, δεν θα έχουν αποτέλεσμα, και στη χειρότερη, ενδέχεται να αποβούν σε βάρος των 
συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, να καθυστερήσουν την 
έγκριση της δέσμης μέτρων και να περιπλέξουν τη θέση της ΕΕ κατά τη σύναψη μελλοντικής 
διεθνούς συμφωνίας.

1. Διατάξεις επιτροπολογίας

Το άρθρο 6 παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας για την τροποποίηση των στόχων των κρατών μελών για τις εκπομπές σε 
περίπτωση νέας διεθνούς συμφωνίας, ούτως ώστε οι οιεσδήποτε πρόσθετες μειώσεις των 
εκπομπών να κατανέμονται ανάλογα με την αναλογία κάθε κράτους μέλους στις συνολικές 
εκπομπές της Κοινότητας από πηγές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Επίσης 
προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας της επιτροπολογίας για τη θέσπιση μέτρων "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 "-μια σαρωτική 
αρμοδιότητα η χρήση της οποίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ευέλικτες 
δυνατότητες που παρέχονται στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Τέλος το 
άρθρο 6 καθορίζει επίσης την αναλογία των αυξημένων μειώσεων των εκπομπών μέσω της 
νέας συμφωνίας που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πιστωτικών μορίων από τρίτες χώρες.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι πρόωρο να καθοριστούν 
σταθερές αρχές για την κατανομή προσπαθειών και την επίτευξη νέου στόχου που προβλέπει 
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η νέα διεθνής συμφωνία. Μια τέτοιου είδους διεθνής συμφωνία θα μπορούσε να συνίσταται 
σε πολλές μορφές, και εξακολουθούν να μην έχουν αποφασιστεί καθοριστικοί παράγοντες, 
όπως είναι οι χώρες που θα καλύπτει, το προβλεπόμενο επίπεδο φιλοδοξιών και αν και κατά 
πόσο η συμφωνία θα βασίζεται πραγματικά σε νομικώς δεσμευτικούς στόχους.

Ως σημαντικό ζήτημα αρχής η επιτροπολογία θα πρέπει να περιορίζεται σε τομείς τεχνικού 
και "όχι ουσιαστικού" χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των στόχων που πρέπει να 
επιτύχουν επιμέρους κράτη μέλη και οι δυνατότητες ευελιξίας που θα πρέπει να διαθέτουν 
για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο νέας διεθνούς συμφωνίας δεν είναι "μη 
ουσιαστικά" ζητήματα. 

2. Προσπάθειες εμπορίας μεταξύ των κρατών μελών

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επισημαίνει ότι ο στόχος του 20% συνιστά 
συλλογικό στόχο της ΕΕ. Βάσει της αρχής αυτής, οι μειώσεις των εκπομπών θα πρέπει, από 
πρακτική άποψη, να επιτυγχάνονται στις περιοχές της ΕΕ στις οποίες είναι περισσότερο 
αποδοτικές από άποψη κόστους. Για το ΣΕΔΕ της ΕΕ τούτο επιτρέπεται μέσω εμπορίας 
μεταξύ εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η ΕΕ. Ωστόσο, η παρούσα απόφαση δεν προβλέπει 
σαφείς διατάξεις για τέτοιου είδους εμπορίας - πέραν της μεταφοράς πιστωτικών μορίων από 
τρίτες χώρες.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι τούτο συνιστά σοβαρή παράλειψη και 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν την άνω του ορίου επίτευξη 
- ετήσιων στόχων και στόχων του 2020 - στόχων σε άλλα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη της 
διενέργειας κατάλληλων ελέγχων και δέουσας πληροφόρησης. Με τον τρόπο αυτό θα 
παρασχεθούν κίνητρα σε κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλότερους στόχους και θα 
παρασχεθούν περαιτέρω όρια ευελιξίας στα κράτη μέλη τα οποία, πιθανότατα για λόγους που 
δεν ελέγχουν, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους τους.

3. Πιστωτικά μόρια από τρίτες χώρες

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επισημαίνει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί 
ως προς το ότι η χρήση πιστωτικών μορίων από τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να προβλέπεται 
ενόσω η ΕΕ στοχεύει στον χαμηλότερο, μονομερή στόχο του 20%. Τούτο εξακολουθεί να 
αμφισβητείται.

Κατά την κρίση του συντάκτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία. 
Τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν εγκαίρως απόλυτη βεβαιότητα όσον αφορά τα πιστωτικά 
μόρια που θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πότε θα γίνεται αυτό. Σε περίπτωση που 
συνάπτεται νωρίτερα μια διεθνής συμφωνία η βεβαιότητα αυτή θα εξασφαλίζεται από τις 
σχετικές συνθήκες. Ωστόσο, ελλείψει διεθνούς συμφωνίας, δεν υπάρχει τέτοιου είδους 
βεβαιότητα για τα κράτη μέλη μετά το 2012.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
ειδικές προτάσεις για συμφωνίες κοινοτικού επιπέδου με τρίτες χώρες που θα καθορίζουν τις 
δυνατότητες για τη δημιουργία πιστωτικών μορίων που θα επιτρέπονται στο πλαίσιο τέτοιων 
συμφωνιών, έως τον Ιανουάριου 2011 (αρκετό καιρό μετά την πιθανή ολοκλήρωση διεθνών 
διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009).
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4. Οι αναφερόμενες αρχές

Η πρόταση απόφασης βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και στην αρχή της ισότητας 
μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, η πρόταση δεν αναφέρεται στα μέσα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών ή στα κριτήρια που θα εφαρμοστούν για να 
καθοριστεί η απαιτούμενη ισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Τα τελευταία αυτά όχι μόνο 
δεν παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, αλλά έχουν επίσης πολύ 
διαφορετικές δυνατότητες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειών.

Κατά την κρίση της Επιτροπής, οι προσπάθειες να επέλθουν μειώσεις που θα καταβάλλουν 
τα κράτη μέλη προκειμένου να επέλθουν μειώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το αντίστοιχο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των 27 χωρών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μετρά ετήσιες ροές, όχι 
όμως τον τελικό προορισμό των ροών αυτών. Δεν λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα πλούτου 
κάθε χώρας. Εάν η Επιτροπή επιθυμούσε να βασίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών στην 
αρχή της αλληλεγγύης, μια αντικειμενικότερη βάση θα αποτελούσε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ιδίων πόρων της 
Ένωσης, αποκτάται αφαιρώντας από το ΑΕγχΠ τους πρωτογενείς πόρους που καταβάλλονται 
από μονάδες μονίμων κατοίκων σε μονάδες μη μονίμων κατοίκων με την προσθήκη του 
πρωτογενούς εισοδήματος που εισπράττεται από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η πρόταση της Επιτροπής αγνοεί επίσης την πραγματική κατάσταση στα κράτη μέλη. 
Επιβάλλοντας στα κράτη μέλη την υποχρέωση να επιτύχουν αποτελέσματα, θα πρέπει να 
τους παρέχει μεγαλύτερα όρια ευελιξίας κατά την επιλογή των μέσων. Πρέπει να επιτρέπει σε 
κάθε κράτος μέλος να οργανώνει ένα κατά το δυνατό έξυπνο συνδυασμό ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες καθώς και τις σχέσεις απόδοσης - κόστους 
και, συνεπώς, την οικονομική απόδοση των εφαρμοζόμενων μέσων. Πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να προσφεύγουν στους επονομαζόμενους ευέλικτους μηχανισμούς του 
Κυότο που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά των καθαρότερων τεχνολογιών στις
χώρες του τρίτου κόσμου.

Η αρχή της εδαφικότητας στην οποία βασίζοντα οι δέσμες μέτρων "κλίματος-ενέργειας", 
απαγορεύει, ιδίως στις μικρές χώρες της ΕΕ, να προσφεύγουν σε μεγάλο βαθμό σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε κάθε 
κράτος μέλος όσον αφορά το γεωγραφικό, γεωλογικό και υδραυλικό του περιβάλλον. Η 
ηλιοφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη στο νότιο απ' ό,τι στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης. Οι 
υδάτινες πηγές είναι πολύ σημαντικότερες στις χώρες των Άλπεων και στις σκανδιναβικές 
χώρες. Η αιολική ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται ευκολότερα στις χώρες με θαλάσσια 
σύνορα που εκτίθενται στους ανέμους και επιτρέπουν την κατασκευή παράκτιων αιολικών
πάρκων. Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα είναι εφικτή μόνον εφόσον την επιτρέπει η 
γεωλογική διαμόρφωση μιας χώρας. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη που 
μειονεκτούν λόγω της γεωγραφίας τους να επενδύουν σε σχέδια ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας εκτός της επικράτειάς τους και να αντλούν οφέλη στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών. Κατά την κρίση του συντάκτη της παρούσας γνωμοδότησης, πρέπει επίσης να 
δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά "πράσινων" πιστοποιητικών ενέργειας.

5. Οι πηγές ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας CΟ2
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Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας και συνιστά 
συνεπώς μια δημοκρατική επιλογή κάθε χώρας. Κατά την κρίση του συντάκτη, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν θα μπορέσει να αποφύγει μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, πράγμα που 
τονίζεται από το γεγονός ότι όλες οι εκθέσεις κύρους σχετικά με το θέμα αυτό, είτε του 
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας είτε της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές 
Αλλαγές (ΙΡCC)  (έκθεση του Μπανγκόγκ του 2007) δεν αμφισβητούν καθόλου ότι η 
τεράστια ζήτηση προϊόντων που βασίζονται στον άνθρακα θα αυξηθεί έως το 2030 ή ακόμη 
και το 2050. Τούτο θα συμβεί παρά τις προσπάθειες για εξοικονομήσεις και ενεργειακή 
απόδοση που θα μπορούσαν να καταβληθούν στις προσεχείς δεκαετίες. Η προσφυγή σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πραγματοποιηθεί με βραδύτερο ρυθμό και περισσότερες 
δαπάνες απ' ό,τι ισχυρίζονται ορισμένοι. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να 
επιτύχει τον στόχο της του 10% των βιοκαυσίμων το 2020, πράγμα που θα υπονομεύσει 
αναμφισβήτητα την επίτευξη του στόχου του 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 
2020. Οπωσδήποτε όμως, το 2020, θα πρέπει να καλυφθεί το 80% ή το 70% της υπόλοιπης 
ζήτησης ενέργειας από τις παραδοσιακές πηγές, ορυκτής ή πυρηνικής ενέργειας.

Εάν ο πρωταρχικός στόχος είναι να μειωθούν κατεπειγόντως οι εκπομπές CΟ2, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στους στόχους της ΕΕ οι ενεργειακές πηγές χαμηλής περιεκτικότητας σε 
CΟ2.

6. Η επείγουσα ανάγκη για παγκόσμιες προσπάθειες

Κατά την κρίση του συντάκτη της παρούσας γνωμοδότησης, οι προσπάθειες για τη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14% των παγκόσμιων εκπομπών 
CΟ2) δεν θα έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα, εάν τα άλλα μεγάλα βιομηχανικά κράτη, 
αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Βραζιλία 
κ.ά., δεν δεσμευθούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών.

Σε περίπτωση που, στα προσεχή χρόνια, συναφθεί δεσμευτική διεθνής συμφωνία για την 
περίοδο μετά το Κυότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει το στόχο της για τη μείωση των 
εκπομπών από 20% στο 30% έως το 2020. Τούτο θα αποτελέσει εξαιρετικά σημαντική 
προσπάθεια, η οποία, όσο και αν είναι σκόπιμη από περιβαλλοντική άποψη, θα έχει τεράστιες 
οικονομικές κοινωνικές και κοινωνιολογικές συνέπειες για τους λαούς της Ευρώπης.

Μια τέτοια προσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας, αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο της συναπόφασης μετά από 
δημοκρατικό διάλογο. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβει η διεθνής κοινότητα. Ακόμη και σε περίπτωση 
πιθανής αποτυχίας στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να  
αναθεωρεί τη νομοθεσία που σκοπεύει να θεσπίσει.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 ΑΕγχΠ των 
κρατών μελών. Στα κράτη μέλη που 
σήμερα έχουν σχετικά χαμηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ και, συνεπώς, μεγάλες 
προσδοκίες αύξησης του ΑΕγχΠ, 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 ΑΕγχΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2005.

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

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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 
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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.

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 3% 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
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

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 4

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 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) 
ούτως ώστε να ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και την 
επιδίωξη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 5

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 4 % των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 
50% τέτοιου είδους έργων εφαρμόζεται 
στις ΛΑΧ.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Όταν η Κοινότητα συνάψει διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, τα 
όρια των εκπομπών των κρατών μελών 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να 
τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας, όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν 
λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και την ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα. Η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση 
που θα διέπει τόσο τέτοιου είδους 
προσαρμογές όσο και περαιτέρω 
λεπτομερείς διατάξεις που σχετίζονται με 
τη χρησιμοποίηση εκ μέρους των κρατών 
μελών των πιστωτικών μορίων που 
προέρχονται από έργα μείωσης των 
εκπομπών αερίου θερμοκηπίου σε τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 7

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 

(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 
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που ανατίθενται στην Επιτροπή1. 
Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίσει 
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.

που ανατίθενται στην Επιτροπή2. 
Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα 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.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, πρέπει επίσης να ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

ως «εκπομπές αερίων θερμοκηπίου» 
νοούνται οι εκπομπές διοξειδίου του 

                                               
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23
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άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), 
υποξειδίου του αζώτου (N2O), 
υδροφθορανθράκων (HFC), 
υπερφθορανθράκων (PFC) και 
εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες 
σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από 
πηγές που δεν καλύπτονται από το 
ΣΕΔΕ, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ.

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

Or. en

Τροπολογία 9

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 3% 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 μπορεί 
να χρησιμοποιεί τη μεταφερόμενη 
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ποσότητα ώστε να τηρήσει το όριο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
κατά το έτος στο οποίο προέκυψαν οι 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά το 2020, εάν ο εκπομπές ενός 
κράτους μέλους υπολείπονται του 
επιπέδου που καθορίζεται στο 
Παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
μπορεί να μεταφέρει τις πλεονάζουσες 
μειώσεις των εκπομπών του σε ένα άλλο 
κράτος μέλος το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιεί τη μεταφερόμενη ποσότητα 
προκειμένου να τηρεί το όριο εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου του για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 11

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 την 
εφαρμογή των άρθρων 6 και 12 του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο και 
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επακόλουθων στο πλαίσιο αυτό 
αποφάσεων. 

Or. en

Τροπολογία 12

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 των οποίων τα είδη 
έχουν γίνει δεκτά σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες και διαδικασίες που έχουν 
εγκριθεί για την εφαρμογή του άρθρου 12 
του Πρωτοκόλλου του Κυότο και 
επακόλουθων στο πλαίσιο αυτό 
αποφάσεων. 

Or. en

Τροπολογία 13

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

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 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 αγοράζεται από ΛΑΧ 
ούτως ώστε να ενισχύουν τη δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή των έργων και 
βελτιώνουν τις δυνατότητες για την 
επιδίωξη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 15

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 έργα ή από άλλες δραστηριότητες 
μείωσης των εκπομπών, βάσει των 
συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 
11α παράγραφος 5 της οδηγίας 
2003/87/EΚ. Η Επιτροπή θα υποβάλλει 
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ειδικές προτάσεις για τέτοιου είδους 
συμφωνίες το αργότερο έως τον 
Ιανουάριο 2011, εάν δεν έχει  συναφθεί 
διεθνής συμφωνία για την κλιματική 
αλλαγή έως την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 της 
απόφασης 280/2004/EΚ, αναφέρουν τις 
ετήσιες εκπομπές τους που είναι 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 3, 
οποιαδήποτε μεταφορά πλεονάσματος 
μειώσεων εκπομπών που έχουν 
πραγματοποιήσει ή λάβει σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 3α του άρθρου 3,  και 
τη χρήση πιστωτικών μορίων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 17

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 
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επίπεδο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
των δεσμεύσεων για τις μειώσεις των 
εκπομπών που αναφέρονται στην 
παρούσα απόφαση. Η έκθεση 
περιλαμβάνει ειδικότερα:
α) 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 θα εκθέτει τις δυνατότητες για 
ένα δεσμευτικό σύστημα εμπορίας 
λευκών πιστοποιητικών που θα ισχύει σε 
όλη την Κοινότητα·
β) 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·
2. Η Επιτροπή θα υποβάλλει την παρούσα 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως την 1η Σεπτεμβρίου 
2009. Θα υποβάλλει δε κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την 
παρούσα έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Νέα κοινοτική χρηματοδότηση για 

τεχνολογίες χαμηλής περιεκτικότητας σε 
άνθρακα και υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης
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1. Αναλογία των εσόδων που προέρχονται 
από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων που 
προβλέπει το κοινοτικό σύστημα και το 
οποίο καθορίζεται στο άρθρο 10 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΟΚ θα επενδύεται σε 
ταμείο κοινοτικού επιπέδου για:
α) την προώθηση και ανάπτυξη μέτρων 
μικρής χρήσης άνθρακα και ενεργειακής 
απόδοσης σε οικίες και εμπορικά κτήρια·
β) την προώθηση και ανάπτυξη 
τεχνολογιών και μεθόδων για είδη 
μεταφοράς χαμηλής χρήσης άνθρακα.
2. Στόχος του ταμείου θα είναι να ασκεί
κατά το δυνατόν επιρροή στη 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.
3. Η Επιτροπή θα υποβάλλει ειδικές 
προτάσεις σχετικά με την κλίμακα, τη 
λειτουργία και τη στοχοθέτηση ενός 
τέτοιου είδους ταμείου έως τις 30 Ιουνίου 
2010.

Or. en

Τροπολογία 19

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 υποβάλλει 
κατάλληλη πρόταση για την τροποποίηση 
της παρούσας απόφασης. Η πρόταση θα 
περιλαμβάνει:

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 

α) διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι 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 
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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.

περαιτέρω κατά ποσότητα η οποία, κατά 
το συνδυασμό της με πρόσθετες μειώσεις 
που αναμένονται από πηγές που καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/ΕΚ, επαρκεί για την 
επίτευξη των δεσμεύσεων της Κοινότητας 
στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας. 

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.

β) διατάξεις που τροποποιούν το 
παράρτημα για να αναπροσαρμόσει τα
όρια των εκπομπών για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τις περαιτέρω 
μειώσεις που προβλέπονται στην 
υποπαράγραφο (α)·

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.

γ) διατάξεις που τροποποιούν κανόνες για 
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 τη 
συμφωνία.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.
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5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που 
προβλέπουν τη χρήση από τα κράτη μέλη 
πρόσθετων ειδών πιστωτικών μορίων 
από έργα ή άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
έχουν συσταθεί βάσει της διεθνούς 
συμφωνίας, κατά περίπτωση.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ανωτέρα βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά 
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για 
την έγκριση δυνατότητας παρέκκλισης 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 
τις ετήσιες δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου με 
γραμμική σχέση και τα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
3. Η Επιτροπή θα αποφασίζει εάν 
πιστοποιείται η ύπαρξη ανωτέρας βίας 
και, στην περίπτωση αυτή, θα εγκρίνει 
την εν λόγω αίτηση για περιορισμένη 
χρονική περίοδο.
2. Η Επιτροπή θα παρέχει οδηγίες 
προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες πιστοποιείται η ύπαρξη 
ανωτέρας βίας.
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