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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0017),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0041/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως 
αυτή εκφράστηκε πιο πρόσφατα από το 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη σύνοδό του 
της 5ης Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες, 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 
συνολική ετήσια μέση αύξηση της 

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

θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C σε 
σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής 
εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι 
οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν μέχρι το 
2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι 
των επιπέδων του 2050. Στην επίτευξη 
αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει 
να συμβάλουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει 
να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, 
δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά 
μέχρι το έτος 2020 τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με το 1990, και κατά 80% μέχρι το 2050.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου, καθιερώθηκε σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, το 
οποίο καλύπτει ορισμένους τομείς της 
οικονομίας. Για να συμφέρει οικονομικά η 
επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % έναντι των 
επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, ή κατά 
20% σε περίπτωση που καθυστερήσει η 
συνολική συμφωνία για την περίοδο μετά 
το 2012, πρέπει να συμβάλουν όλοι οι 
τομείς της οικονομίας στην επίτευξη αυτής 
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πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια 
προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ.

της μείωσης των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών 
θαλάσσιων μεταφορών. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια 
προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρξει πιθανότητα 50% για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές τους 
κατά 25-40% σε σύγκριση με το 1990. Η κατά 30% μείωση αποτελεί στόχο που έχει 
επανειλημμένως επιβεβαιωθεί από τους αρχηγούς κρατών και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία 
για τον σχεδιασμό μέτρων στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
από τομείς που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/87/EΚ πρέπει να συνεχίσουν 
να μειώνονται ετησίως γραμμικά και 
μετά το 2020, ώστε μέχρι το 2050 να 
επιτευχθεί μείωση των εν λόγω εκπομπών 
κατά 80% σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990, με απώτερο στόχο την εξάλειψη 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
χρήση ορυκτών καυσίμων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει μέχρι το 2012 τη 
σκοπιμότητα του εν λόγω στόχου, με 
βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η ΕΕ και τα τελευταία 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την 
ευαισθησία του κλίματος και το 
περιθώριο να καταστούν οι μειώσεις 
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αερίων θερμοκηπίου απαραίτητες 
προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη 
ανθρωπογενής παρεμβολή στο κλιματικό 
σύστημα και, όπου χρειάζεται, να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαφοροποίηση του στόχου μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επεσήμανε ότι πρέπει να σημειωθούν μειώσεις 
της τάξεως του 60-80 % στις εκβιομηχανισμένες χώρες μέχρι το 2050. Για να επιτευχθούν οι 
μειώσεις αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν μακροπρόθεσμη πολιτική σε διάφορους 
τομείς, π.χ. τη στέγαση, τη χρήση γης και τις μεταφορές, ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση 
περαιτέρω επενδύσεων σε υποδομές που δεν είναι συμβατές με τους περί κλιματικής 
προστασίας στόχους. Αυτό ευθυγραμμίζεται επίσης και με την πρόταση για το ΣΕΔΕ που 
προβλέπει επίσης μείωση εκπομπών και πέρα του 2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι 
επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα, όταν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ σχεδιάζονται μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω τομέων. Η αποδοχή πιστώσεων από επενδύσεις σε έργα CDM στους 
τομείς αυτούς θα σήμαινε εν τοις πράγμασι οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί βάσει 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
είναι ελάχιστα. Δεδομένου ότι η Κοινότητα 
υποστηρίζει τη δίκαιη κατανομή των 
έργων CDM, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εντάσσονται στη Συμμαχία 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του 
πλανήτη που έχει προτείνει η Επιτροπή, 
ενδείκνυται να παρασχεθεί βεβαιότητα 
όσον αφορά την αποδοχή των πιστωτικών 
μορίων που προκύπτουν από έργα τα οποία 
έχουν αρχίσει μετά την περίοδο 2008-2012 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
ανήκουν σε είδη έργων με ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας και είδη έργων με 
αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης, 
αποκλειομένων των μεγάλων 
υδροηλεκτρικών έργων, που έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 
2008-2012. Η αποδοχή αυτή πρέπει να 



PE407.712v01-00 10/38 PR\726643EL.doc

EL

συνεχιστεί μέχρι το 2020 ή μέχρι να 
συναφθεί συμφωνία με την Κοινότητα, 
αναλόγως του ποια χρονολογία είναι 
προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι 
επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα, όταν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ σχεδιάζονται μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω τομέων. Η αποδοχή πιστώσεων από επενδύσεις σε έργα CDM στους 
τομείς αυτούς θα σήμαινε εν τοις πράγμασι οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 7

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 1 % των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2003/87/ΕΚ κατά το έτος 2005. Μέχρι να 
επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, τα 
πιστωτικά μόρια από τους μηχανισμούς 
καθαρής ανάπτυξης που 
χρησιμοποιοπύνται για τη συμμόρφωση 
μέχρι το 2012 πρέπει να εκπίπτουν κατά 
50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική μείωση από το 2005 έως το 2020 στο σενάριο του -20% στους εκτός ΣΕΔΕ τομείς 
συνεπάγεται εν δυνάμει αντισταθμίσεις μέχρι 700 Mt με τον JI/CDM, που υπερβαίνει το 50% 
των μειώσεων που απαιτούνται στους τομείς αυτούς. Η πρόταση να επιτραπεί η μερική 
συνέχιση τέτοιου είδους αντισταθμίσεων ακόμη και χωρίς την ύπαρξη διεθνούς συμφωνίας μετά 
το 2012 θα μπορούσε να στηριχτεί σε πιο περιορισμένο επίπεδο, αλλά λόγω των 



PE407.712v01-00 12/38 PR\726643EL.doc

EL

τεκμηριωμένων ανησυχιών σχετικά με την οιότητα και τη συμπληρωματικότητά τους, 
προτείνεται για κάθε τόννο εκπομπών στην ΕΕ να απαιτείται αντιστάθμιση δύο πιστοποιημένων 
μειώσεων εκπομπών (CER).

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η Κοινότητα πρέπει να συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στις χώρες που 
συμμετέχουν στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα
Ι (μέρη που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I). Η συμβολή αυτής της 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στα μέρη που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι πρέπει 
να βασίζεται σε μια παγκόσμια επιλογή 
για τις εκπομπές που θα μπορούσε να 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
κλιματικής μεταβολής σε αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 2 °C σε σύγκριση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια συνολική 
διεθνής συμφωνία για μετά το 2012. Η εν 
λόγω εξωτερική κοινοτική δέσμευση για 
τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ των κρατών 
μελών, με βάση το σχετικό κατά κεφαλή 
ΑΕΠ τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αφιερώσουν επαρκείς πόρους για την 
επίτευξη της εξωτερικής δέσμευσής τους 
για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων, εγγράφοντας 
σημαντικό τμήμα των εσόδων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οδηγία
2003/87/EΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΑΚ καταλήγει ότι για τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C είναι απαραίτητο να υπάρξει σημαντική παρέκκλιση 
της επιχειρηματικής πολιτικής που ακολουθείται συνήθως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 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 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Η πρόοδος όσον αφορά την τήρηση 
των δεσμεύσεων που απορρέουν από την 
παρούσα απόφαση πρέπει να αξιολογείται 
ετησίως με βάση τις εκθέσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό 
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν και προβολές των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που θα προκύψουν από τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα σε όλους τους 
σημαντικούς τομείς για την επίτευξη των 
στόχων μείωσης μέχρι το 2050. Ανά 
διετία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση της 
προβλεπόμενης προόδου, η δε εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης πρέπει να 
αξιολογηθεί πλήρως το 2016. Στο πλαίσιο 
της ανά διετίας αξιολόγησης, η Επιτροπή 
πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε όσον αφορά τη διασφάλιση 
ότι οι διάφορες κοινοτικές πολιτικές (επί 
παραδείγματι στον τομέα της γεωργίας, 
των απαιτήσεων στα προϊόντα, των 
διαρθρωτικών πολιτικών, της έρευνας) 
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συμβάλλουν στην προσπάθεια μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 10

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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρχει πιθανότητα 50% για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 
25-40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Επί πλέον, είναι απαραίτητο να υπάρξει 
σημαντική παρέκκλιση της επιχειρηματικής πολιτικής που ακολουθείται συνήθως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν ευθύνη να συμβάλουν στον 
απαιτούμενο περιορισμό των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πέρα από τις 
υποχρεωτικές εγχώριες μειώσεις τους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Για λόγους διασφάλισης της 
αποτελεσματικότητάς της, η παρούσα 
απόφαση πρέπει να προβλέπει μηχανισμό 
βάσει του οποίου στο κράτος μέλος που 
υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου θα επιβάλλεται 
κύρωση αντίστοιχη με αυτή που 
εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στην οδηγία 2003/87/EΚ και 
θα αφαιρείται αντίστοιχη ποσότητα 
ισοδύναμου CO2 από τον αντίστοιχο 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων με βάση την 
οδηγία αυτή. Τα έσοδα που προέρχονται 
από τις κυρώσεις αυτές θα κατατίθενται 
σε κοινοτικό ταμείο που θα προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση μέτρων για την 
ανακούφιση της κλιματικής μεταβολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του γενικού στόχου της ΕΕ είναι σημαντικό τα κράτη μέρη να συμμορφωθούν 
προς την απόφαση αυτή. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ο αποτελεσματικός μηχανισμός 
συμμόρφωσης σύμφωνα με αυτόν που εφαρμόζεται για τις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ETS.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών

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

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όσον 
αφορά τις εκπομπές από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ, καθώς και 
για την αξιολόγηση της τήρησης της εν 
λόγω δέσμευσης. Οι εκπομπές που 
προέρχονται από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές καλύπτονται εκτός αν και
μέχρις ότου ενταχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/EΚ ή 
οιουδήποτε άλλου κοινοτικού νομικού 
μέσου για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται 
από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Κοινότητα μέχρι το 2020 θα 
περιορίσει τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ 
κατά ποσότητα που θα αντιστοιχεί στο εν 
τρίτον του συνολικού κοινοτικού στόχου 
της κατά 30% μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.*
_________
* τα αντίστοιχα όρια και ποσότητες εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμου CO2 
ανά κράτος μέλος υπολογίζονται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρξει πιθανότητα 50% για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές τους 
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κατά 25-40% σε σύγκριση με το 1990. Η κατά 30% μείωση αποτελεί στόχο που έχει 
επανειλημμένως επιβεβαιωθεί από τους αρχηγούς κρατών και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία 
για τον σχεδιασμό μέτρων στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
ΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα -1.*

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

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση καθυστέρησης της 
σύναψης μιας μελλοντικής διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική μεταβολή, 
οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
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αυξάνονται κάθε χρόνο γραμμικά, 
ανάλογα με τα μέγιστα επίπεδα που ορίζει 
το παράρτημα της παρούσας απόφασης 
και αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του 20% 
της συνολικής κοινοτικής προσπάθειας 
για μείωση των αερίων θερμοκηπίου σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της κατά 30% μείωσης, που ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις της ΔΕΚΑ, θεωρείται 
ως αφετηρία της παρούσας απόφασης και η κατά 20% μείωση θεωρείται ως επιλογή 
υποχώρησης σε περίπτωση που καθυστερήσει η επίτευξη διεθνούς συμφωνίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση που μέχρι το 2014 οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις 
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές δεν 
ενταχθούν στο πεδίο αναφοράς της 
οδηγίας 2003/87/EΚ ή οιουδήποτε άλλου 
κοινοτικού νομικού μέσου για τον 
περιορισμό των εκπομπών αυτών και τη 
συμπερίληψη τους στις κοινοτικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, η 
Επιτροπή θεσπίζει μέχρι το 2015 μέτρα 
για τον καθορισμό των εθνικών 
υποχρεώσεων μείωσης των εν λόγω 
εκπομπών. 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
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Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2020 
έως 2050

Οι κοινοτικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από τομείς που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ 
συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο 
γραμμικά και μετά το 2020, μέχρι το όριο 
της κατά 80% μείωσης το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με 
απώτερο στόχο την εξάλειψη των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση στερεών καυσίμων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή εξετάζει 
το 2012 τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης
του κοινοτικού στόχου μείωσης μεταξύ 
των κρατών μελών για επιπλέον περίοδο, 
διαφορετικά τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ετήσιες μειώσεις εκπομπών, όσον αφορά 
τις εκπομπές τους που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, με ενιαίο
συντελεστή μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επεσήμανε ότι πρέπει να σημειωθούν μειώσεις 
της τάξεως του 60-80 % στις εκβιομηχανισμένες χώρες μέχρι το 2050. Για να επιτευχθούν οι 
μειώσεις αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν μακροπρόθεσμη πολιτική σε διάφορους 
τομείς, π.χ. τη στέγαση, τη χρήση γης και τις μεταφορές, ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση 
περαιτέρω επενδύσεων σε υποδομές που δεν είναι συμβατές με τους περί κλιματικής 
προστασίας στόχους. Αυτό ευθυγραμμίζεται επίσης και με την πρόταση για το ΣΕΔΕ που 
προβλέπει επίσης μείωση εκπομπών και πέραν του 2020.
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - 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 ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης 
από είδη έργων που έχουν γίνει δεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ, 
αποκλείοντας τις CER από τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι 
επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα, όταν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ σχεδιάζονται μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω τομέων. Η αποδοχή πιστώσεων από επενδύσεις σε έργα CDM στους 
τομείς αυτούς θα σήμαινε εν τοις πράγμασι οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - 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 ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης 
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, αποκλείοντας τις 
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CER από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι 
επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα, όταν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ σχεδιάζονται μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω τομέων. Η αποδοχή πιστώσεων από επενδύσεις σε έργα CDM στους 
τομείς αυτούς θα σήμαινε εν τοις πράγμασι οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - 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 από 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης 
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, αποκλείοντας τις CER από 
τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι 
επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα, όταν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ σχεδιάζονται μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω τομέων. Η αποδοχή πιστώσεων από επενδύσεις σε έργα CDM στους 
τομείς αυτούς θα σήμαινε εν τοις πράγμασι οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαρροής 
άνθρακα.
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Τροπολογία 23

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. Μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία,
τα CER που χρησιμοποιούνται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει του άρθρου 3 
περικόπτονται κατά 50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την ακεραιότητα
και προσθετικότητα των μειώσεων εκπομπών CDM/JI. Σε περίπτωση που οι αντισταθμίσεις δεν 
είναι προσθετικές και «πραγματικές», η χρήση τους για συμμόρφωση, αντί να οδηγούν σε 
μείωση των εγχώριων εκπομπών θα έχουν αρνητική επίπτωση στο κλίμα. Μέχρι να υποβληθεί 
νέα διεθνής συμφωνία για τη χρήση των εν λόγω πιστωτικών ορίων και μετά το 2012, αυτά 
πρέπει να περικοπούν κατά 5%.

Τροπολογία 24

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, CER μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο από κράτη μέλη 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που 
υπέχουν δυνάμει του άρθρου 41. Τα εν 
λόγω CER μπορούν να προέρχονται μόνο
από τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν 
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κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρξει πιθανότητα 50% για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές τους 
κατά 25-40% σε σύγκριση με το 1990. Επί πλέον, είναι απαραίτητο να υπάρξει σημαντική 
παρέκκλιση της επιχειρηματικής πολιτικής που ακολουθείται συνήθως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν ευθύνη να συμβάλουν στον απαιτούμενο περιορισμό 
των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πέρα από τις υποχρεωτικές εγχώριες μειώσεις τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
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 Κοινοτική δέσμευση για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών

1. Με τη σύναψη συνολικής διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική μεταβολή, η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη, από τις 
αρχές του 2013, χρηματοδοτούν 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες, 
εξακριβώσιμες και δεσμευτικές μειώσεις 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε χώρες 
που συμμετέχουν στην UNFCCC αλλά 
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 
αυτής (μέρη που δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I).
2. Η κοινοτική δέσμευση για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου είναι 250 εκατ. τόνοι 
ισοδυνάμου CO2 το 2013 και αυξάνει 
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 
δέσμευσή τους για μείωση των 
εξωτερικών εκπομπών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, μέσω:
a) 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. 
β) Συνεισφορών για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
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αποδάσωση και την υποβάθμιση των 
δασών, όπως ορίζει η διεθνής συμφωνία 
για τις κλιματικές μεταβολές στο πλαίσιο 
της UNFCCC.
γ) Της αγοράς πιστωτικών μορίων όπως 
αυτών μέσω του CDM ή άλλων 
μηχανισμών που εφαρμόζονται με βάση 
διεθνή συμφωνία για την κλιματική 
μεταβολή στο πλαίσιο της UNFCCC,
όπως προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος.
Από τα έργα, προγράμματα και/ή τις 
πολιτικές που χρησιμοποιούνται δυνάμει 
της παραγράφου 3 και χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό ταμείο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α, αποκλείονται τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά και πυρηνικά έργα, πρέπει 
να είναι προσθετικά και να έχουν ως 
αποτέλεσμα μετρήσιμες, ανακοινώσιμες
και εξακριβώσιμες μειώσεις εκπομπών.
Τα πιστωτικά μόρια διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγονται δυνάμει των 
στοιχείων (α) και (β) μετρώνται 
αποκλειστικά και μόνο για συμμόρφωση 
προς τη δέσμευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, μετά τη μεταφορά τους σε 
λογαριασμό παραγραφής.
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 2o C είναι απαραίτητο να υπάρξει σημαντική παρέκκλιση 
της επιχειρηματικής πολιτικής που ακολουθείται συνήθως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 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.
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Τροπολογία 27

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, 
τη χρήση και γεωγραφική κατανομή 
πιστωτικών μορίων σύμφωνα με το άρθρο 
4 και την εφαρμογή και γεωγραφική 
κατανομή των εξωτερικών μειώσεων των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 4α.
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και 
προβολές των μειώσεων εκπομπών για τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα σε όλους τους 
σημαντικούς κλάδους, για την επίτευξη 
των στόχων μείωσης των εκπομπών που 
έχουν τεθεί για το 2020 και το 2050.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
τομεακών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά 
τις κοινοτικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και τις δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών με βάση τις 
πολιτικές αυτές. Η Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις, όπου χρειάζεται, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές 
συμβάλλουν δεόντως στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης του 2020 και του 2050.

Or. en
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Τροπολογία 29

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. Το πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών καταβάλλεται σε κοινοτικό 
ταμείο που προορίζεται για 
χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης της 
κλιματικής μεταβολής.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τη 
δημιουργία του κοινοτικού ταμείου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.
3. Πέραν της παραγράφου 1, το συνολικό 
ποσό υπέρβασης του ορίου των τόνων 
ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα 
αφαιρείται από την αντίστοιχη ποσότητα 
δικαιωμάτων που διατίθενται σε 
πλειστηριασμό από το κράτος μέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.
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Τροπολογία 30

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, εφόσον η δέσμευση αυτή 
υπερβαίνει τον κοινοτικό στόχο της κατά 
30% μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σχέση με 
το 1990, 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.

Or. en

Τροπολογία 31

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 

Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα -Ι
για να αναπροσαρμόσει τα όρια των 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που 
προβλέπουν τη χρήση από τα κράτη μέλη 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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πρόσθετων ειδών πιστωτικών μορίων από 
έργα ή άλλων μηχανισμών οι οποίοι έχουν 
συσταθεί βάσει της διεθνούς συμφωνίας, 
κατά περίπτωση. 

Συμβούλιο 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 δυνάμει του 
άρθρου 4α, 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 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3 σε περίπτωση καθυστέρησης 
όσον αφορά τη σύναψη διεθνούς 

συμφωνίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρξει πιθανότητα 50% για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές τους 
κατά 25-40% σε σύγκριση με το 1990. Η κατά 30% μείωση αποτελεί στόχο που έχει 
επανειλημμένως επιβεβαιωθεί από τους αρχηγούς κρατών και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία 
για τον σχεδιασμό μέτρων στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στους κλιματικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας η ΕΕ δεσμευόταν στην κατά 
30% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στην αποκαλούμενη κλιματική δέσμη της ΕΕ, που η 
Επιτροπή υπέβαλε προς υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ καλύπτει χονδρικά το ήμισυ των εκπομπών της ΕΕ 
από το 2013 στο 2020. Η πρόταση απόφασης για τον επιμερισμό της προσπάθειας καλύπτει 
τους άλλους τομείς (όπως τις μεταφορές, τα κτήρια, τις υπηρεσίες, τις μικρότερες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τη γεωργία και τα απόβλητα) και από κοινού καθορίζουν τα 
ανώτατα επίπεδα εκπομπών της ΕΕ.

Στόχος μείωσης

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στον συνολικό στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 
κατά 20% μέχρι το 2020, που θα φθάσει το 30% όταν ολοκληρωθεί μια διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή μετά το 2012.

Ωστόσο, η 4η έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ καταλήγει ότι για να υπάρξει πιθανότητα 50% 
για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2o C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές 
τους κατά 25-40% σε σύγκριση με το 1990. Η κλίμακα αυτή αναγνωρίστηκε ρητά από όλες 
τις εκβιομηχανισμένες χώρες εκτός των ΗΠΑ στην Διάσκεψη των ΗΕ για το Κλίμα που 
πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί τον Δεκέμβριο του 2007. Ο στόχος της κατά 20% μείωσης 
είναι σημαντικά χαμηλότερος από το αναγκαίο επίπεδο φιλοδοξιών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει (π.χ. 26-10-2006) οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ να βασιστούν 
στον στόχο της κατά 30% μείωσης.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει ο στόχος της κατά 30% μείωσης, ο οποίος 
ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της ΔΕΚΑ, να αποτελέσει αφετηρία της απόφασης αυτής 
και ο στόχος της κατά 20% μείωσης να αποτελέσει επιλογή υποχώρησης σε περίπτωση που 
καθυστερήσει η σύναψη της διεθνούς συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, ο σχεδιασμός και τα 
μέτρα εφαρμογής στα κράτη μέλη της ΕΕ θα προσανατολιστούν εξαρχής στην κατά 30% 
μείωση. Δεν θα είναι δύσκολο ο στόχος αυτός να χαλαρώσει αργότερα, σε περίπτωση που η 
συμφωνία για το κλίμα μετά το 2012 δεν συναφθεί εγκαίρως. Αν όμως τα κράτη μέλη 
προετοιμαστούν και σχεδιάσουν μέτρα με βάση την κατά 20% μόνο συνολική μείωση, θα 
είναι πολύ πιο δύσκολο αργότερα να υπάρξει περαιτέρω περίσφιξη των μέτρων.

Χρήση του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης/κοινής εφαρμογής (JI/CDM)

Η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει μάλλον γενναιόδωρο επίπεδο αντιστάθμισης των 
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εγχώριων εκπομπών με την αξιοποίηση των μειώσεων εκπομπών εκτός της ΕΕ, με 3% των 
εκπομπών των εκτός ΣΕΔΕ τομέων του 2005, ακόμη και στην περίπτωση του σεναρίου της 
μη επίτευξης διεθνούς συμφωνίας, με στόχο την κατά 20% μείωση.

Η συνολική μείωση από το 2005 στο 2020 στο σενάριο του κατά 20% μείωσης στους εκτός 
ΣΕΔΕ τομείς αντιστοιχεί σε 1200 ΜΤ. Η πρόταση της Επιτροπής συνεπάγεται αντισταθμίσεις 
με JI/CDM, που υπερβαίνει το 50% των μειώσεων που απαιτούνται στους τομείς αυτούς.

Η ευρεία χρήση των πιστωτικών μορίων JI/CDM δεν ευθυγραμμίζεται με την επιλογή όσον 
αφορά τη μείωση που περιέχεται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ για τις 
βιομηχανικές χώρες για διακύμανση εντός του στόχου των δύο βαθμών. Παρατηρείται 
μείωση κατά 25-40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το 
εργαστήριο (3 Ιουνίου 2008) που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του εισηγητή σχετικά με 
τον ρόλο του CDM στην κλιματική δέσμη. Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα ήταν ότι οι 
βιομηχανικές χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 25-40% σε 
σύγκριση με το επίπεδο του 1990 και, ταυτόχρονα, οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να 
περιορίσουν τις εκπομπές τους κατά 15-30% σε σύγκριση με το σύνηθες επιχειρηματικό τους 
σενάριο. Η αντιστάθμιση των εκπομπών στις βιομηχανικές χώρες με τη χρήση πιστωτικών 
μορίων CDM θα σήμαινε ότι οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να επιτύχουν 15-30% πέρα από 
τις μειώσεις εκπομπών από τα έργα CDM.

Επιπλέον, η ευρεία χρήση των JI/CDM αποτρέπει την ΕΕ να επωφεληθεί από τη μείωση της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων, που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας 
και της ποιότητας του αέρα. Η επίτευξη μείωσης στο πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί πολύ ισχυρό 
κίνητρο καινοτομίας. Η αξία των εν λόγω κοινών ωφελημάτων αυξάνει όσο αυξάνει και η 
τιμή του πετρελαίου. Η εκτίμηση της Επιτροπής για εξοικονόμηση μέχρι το 2020, 50 δις 
ευρώ από τον λογαριασμό της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, βασιζόταν σε 
τιμή πετρελαίου 60 $/βαρέλι, τη στιγμή που η τιμή αυτή έχει ήδη υπερβεί τα 120 $/βαρέλι και 
οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη φτάνουν μέχρι και την τιμή των 200 $/βαρέλι.

Για λόγους ευθυγράμμισης με τις συμβουλές της ΔΕΚΑ και για να διασφαλισθεί ένα ισχυρό 
κίνητρο για καινοτομίες, ο εισηγητής προτείνει τη μείωση του επιπέδου των αντισταθμίσουν 
από 3% σε 1% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 στον εκτός ΣΕΔΕ τομέα.

Πολλές πρόσφατες μελέτες δημιούργησαν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την ακεραιότητα 
και την προσθετικότητα των μειώσεων εκπομπών CDM/JI. Σε περίπτωση που οι 
αντισταθμίσεις αυτές δεν είναι προσθετικές και «πραγματικές», η χρησιμοποίησή τους για 
λόγους συμμόρφωσης στη θέση των εγχώριων μειώσεων των εκπομπών, θα έχει καθαρή 
αρνητική επίπτωση στο κλίμα.

Μέχρις ότου συναφθεί μια διεθνής συμφωνία, ο εισηγητής προτείνει τη μείωση των 
πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν μετά το 2012, κατά 50%. Μετά την επίτευξη 
διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα μετά το 2012, προτείνεται συμπληρωματική δέσμευση για 
μείωση των εξωτερικών εκπομπών που να αντικαταστήσει τις αντισταθμίσεις CDM/JI ως 
χρηματοδοτικό εργαλείο των προσπαθειών ελάφρυνσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι δεν θα ήταν συνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις σε 
τέτοιου είδους βιομηχανικούς τομείς που είναι επιρρεπείς στη διαρροή άνθρακα, όταν για την 
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προστασία των ιδίων τομέων προτείνονται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Η
αναγνώριση πιστωτικών μονάδων από τις επενδύσεις CDM στους εν λόγω τομείς θα σήμαινε 
εν τοις πράγμασι παροχή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαρροής άνθρακα.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής προτείνει να περιοριστεί η ποσότητα αλλά και οι 
μορφές των αντισταθμίσεων CDM/JI. Μέχρι να επιτευχθεί διεθνής κλιματική συμφωνία για 
μετά το 2012, οι μορφές των αντισταθμίσεων CDM που επιτρέπονται και διατίθενται μετά το 
2012 δεν θα είναι γνωστές και θα αποτελέσουν αντικείμενο των συνολικών 
διαπραγματεύσεων. Ο εισηγητής προτείνει να γίνουν αποδεκτά μόνο τα έργα στον τομέα των 
ανανεώσιμων μορφών ενεργείας και αυτά αφορούν την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής αποδοτικότητας.

Συμπληρωματική δέσμευση για μείωση των εξωτερικών εκπομπών

Ο εισηγητής προτείνει χωριστή υποχρέωση για μείωση των εξωτερικών εκπομπών που θα 
τίθετο σε ισχύ μόνο μετά την σύναψη μιας διεθνούς κλιματικής συμφωνίας για μετά το 2012. 
Η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΚΑ αναφέρει ότι για να περιορισθεί η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 oC πρέπει να υπάρξει σημαντική απόκλιση της 
επιχειρηματικής επιλογής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι οι 
αναπτυγμένες χώρες έχουν ευθύνη να συμβάλουν στον απαιτούμενο περιορισμό των 
εκπομπών στις αναπτυγμένες χώρες. Η συγχρηματοδότηση από τις αναπτυγμένες χώρες των 
επενδύσεων για την προστασία του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά των υποχρεωτικών εγχώριων μειώσεων που αυτές θα 
πραγματοποιήσουν και δεν πρέπει να αξιοποιηθούν ως αντιστάθμιση των δικών τους 
εκπομπών. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί μια δέσμευση για συμβολή της ΕΕ στη 
χρηματοδότηση της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις αναπτυσσόμενες χώρες 
μόλις ολοκληρωθεί η διεθνής συμφωνία. Η εν λόγω δέσμευση της μείωσης των εξωτερικών 
εκπομπών πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ των κρατών μελών με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
τους και πρέπει να είναι δεσμευτική.

Το εύρος της μείωσης των εξωτερικών εκπομπών, που ξεκινάει από 250 Μt ισοδύναμου CO2
ανά έτος το 2013, και αυξάνεται στα 850 Mt/έτος το 2020, βασίζεται σε ανάλυση του 
Ινστιτούτου του Wuppertal και του Ecofys. Οι φορείς αυτοί εκτιμούν ότι, πέρα από τις κατά 
30% μειώσεις των εγχώριων εκπομπών στις χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, 
απαιτείται επίσης και μείωση περίπου 5.7 Gt για τις χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι. Αν το ήμισυ της προσπάθειας αυτής χρηματοδοτηθεί από τις χώρες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και αν αυτό κατανεμηθεί σύμφωνα με τις εκπομπές του 
1990, το μερίδιο της ΕΕ κυμαίνεται περί τους 880 Gt ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. 

Η επιλογή μείωσης πέραν του 2020 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επισήμανε ότι, μέχρι το 2050, είναι αναγκαίο 
να επιτευχθούν μειώσεις της τάξης του 60-80%. Για να διασφαλίσουν τις μειώσεις αυτές, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμη πολιτική σε διάφορους τομείς, π.χ. 
στέγαση, χρήση γης και μεταφορές, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επενδύσεις σε 
υποδομές που δεν είναι συμβατές με τους στόχους προστασίας του κλίματος. Επίσης, η 
πρόταση ΣΕΔΕ έχει προοπτική μείωσης και μετά το 2020. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
εκπομπές της ΕΕ θα συνεχίσουν να φθίνουν και μετά το 2020, πρέπει να προστεθεί η 



PR\726643EL.doc 35/38 PE407.712v01-00

EL

προοπτική της μείωσης και πέρα του έτους αυτού, γεγονός που θα οδηγήσει σε ετήσιες
μειώσεις με στόχο το 80% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με το 1990.

Επιβολή

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη περιορίζουν τις εκτός ΣΕΔΕ 
εκπομπές τους ετησίως γραμμικά μέχρι το 2020. Μπορούν να δανειστούν από το επόμενο 
έτος ποσότητα μέχρι 2% του ορίου εκπομπών τους, και να μεταφέρουν την ίδια ποσότητα στο 
επόμενο έτος.

Για την επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τα νομικώς δεσμευτικά όρια εκπομπών τους. Για να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση υπάρχει μόνο η συνήθης διαδικασία επί παραβάσει, η οποία είναι υπερβολικά 
αργή και δυσκίνητη για τον σκοπό αυτό.

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να επιβάλλονται ταχύτερες κυρώσεις. Ο εισηγητής 
προτείνει την επιβολή προστίμων τα οποία θα είναι παρεμφερή με αυτά που εφαρμόζονται 
ήδη στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ. Επιπλέον, και σύμφωνα με αυτό που 
ισχύει για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ, προτείνεται η ίδια ποσότητα να 
αφαιρείται από την ποσότητα του πλειστηριασμού δικαιωμάτων από το ίδιο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάσει το συνολικό ανώτατο όριο της ΕΕ.

Πεδίο εφαρμογής

Όλοι οι τομείς που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το ΣΕΔΕ πρέπει να ενταχθούν 
στην απόφαση περί επιμερισμού της προσπάθειας. Ο τομέας της αεροπορίας θα ενταχθεί στο 
εγγύς μέλλον στο ΣΕΔΕ. Οι εκπομπές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές δεν καλύπτονται 
από καμία πρόταση της Επιτροπής παρά τα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τη μεγάλη 
συμβολή τους καθώς και τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων εκπομπών. Ο εισηγητής προτείνει οι 
εκπομπές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές να καλυφθούν από την παρούσα απόφαση εκτός 
και μέχρις ότου περιληφθούν στο ΣΕΔΕ ή σε οιοδήποτε άλλο κοινοτικό νομικό μέσο.
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ANNEX

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations
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American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon MarkΣΕΔΕ Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament
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European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr 
Morkis
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