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Τροπολογία 5
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Βάσει της απόφασης 1/CP.15, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να 
χορηγήσουν σημαντική χρηματοδότηση 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μέσω της στήριξης μέτρων 
προσαρμογής και μετριασμού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την 
παράγραφο 40 της απόφασης 1/CP.16, 
κάθε ανεπτυγμένη χώρα που είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της UNFCCC 
οφείλει να βελτιώσει την υποβολή 
εκθέσεων για την παροχή οικονομικής και 
τεχνολογικής στήριξης καθώς και στήριξης 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που είναι 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της 
υποβολής εκθέσεων είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αναγνώριση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση 
και τα κράτη μέλη ώστε να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις τους. Με την απόφαση 1/CP.16 
συστήθηκε επίσης ένας νέος Μηχανισμός 
Τεχνολογίας για την ενίσχυση της διεθνούς 
μεταφοράς τεχνολογίας. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
διατίθενται αξιόπιστες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(16) Βάσει της απόφασης 1/CP.15, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να 
χορηγήσουν σημαντική χρηματοδότηση 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μέσω της στήριξης μέτρων 
προσαρμογής και μετριασμού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την 
παράγραφο 40 της απόφασης 1/CP.16, 
κάθε ανεπτυγμένη χώρα που είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της UNFCCC 
οφείλει να βελτιώσει την υποβολή 
εκθέσεων για την παροχή οικονομικής και 
τεχνολογικής στήριξης καθώς και στήριξης 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που είναι 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της 
υποβολής εκθέσεων είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αναγνώριση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση 
και τα κράτη μέλη ώστε να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις τους, ιδίως τις δεσμεύσεις που 
αφορούν την πολιτική στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη που έχει 
περιληφθεί στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ. Με 
την απόφαση 1/CP.16 συστήθηκε επίσης 
ένας νέος Μηχανισμός Τεχνολογίας για 
την ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς 
τεχνολογίας. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι διατίθενται 
αξιόπιστες και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 6
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν 
λόγω επιπτώσεις,

(iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τη βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν 
λόγω επιπτώσεις, καθορίζοντας τη 
δικαιούχο χώρα, τον τομέα και τη μορφή 
δραστηριότητας·
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Τροπολογία 7
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη 
βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

(v) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη 
βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον 
τομέα και τη μορφή δραστηριότητας·
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Τροπολογία 8
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων 
από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων 
από το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του 
έτους X-1 δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης 
συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία για 
τη χρήση του 50% των εσόδων, και τις 
συνακόλουθες δράσεις που αναλήφθηκαν, 
με διευκρίνιση της κατηγορίας των 
δράσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και 
αναφορά της αντίστοιχης δικαιούχου 
χώρας ή περιφέρειας·

(β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων 
από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων 
από το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του 
έτους X-1 δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης 
συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία για 
τη χρήση του 50% των εσόδων, και τις 
συνακόλουθες δράσεις που αναλήφθηκαν, 
με διευκρίνιση της κατηγορίας και της 
προσθετικότητας των δράσεων αυτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και αναφορά της
αντίστοιχης δικαιούχου χώρας ή 
περιφέρειας·
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Τροπολογία 9
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η 
οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει
στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή.

(δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ κα τις 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η 
οικεία πολιτική προμηθειών συμβάλλει 
στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή. Στην περίπτωση 
δράσεων για την παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγική 
ικανότητα που υπερβαίνει τα 20MW, τα 
κράτη μέλη, κατά την έγκριση των εν 
λόγω έργων, διασφαλίζουν ότι κατά την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών θα 
πληρούνται τα αντίστοιχα διεθνή 
κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές, 
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και ιδίως το Πρωτόκολλο εκτίμησης της 
βιωσιμότητας της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής του 2010.
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