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Τροπολογία 7
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η απόφαση 1/CMP.825 τροποποιεί τους 
κανόνες βάσει των οποίων κρίνεται η 
επιλεξιμότητα για συμμετοχή στους 
ευέλικτους μηχανισμούς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο. Καθορίζει επίσης 
όρια σχετικά με τις μονάδες που 
μεταφέρθηκαν από την πρώτη στη δεύτερη 
περίοδο δεσμεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
κάθε μέρος να δημιουργεί αποθεματικό 
από το πλεόνασμα της προηγούμενης 
περιόδου (PPSR). Επιπλέον, η εν λόγω 
απόφαση προβλέπει την επιβολή εισφοράς 
(«μέρος των εσόδων») ύψους 2 % στην 
πρώτη διεθνή μεταβίβαση καταλογισμένων 
ποσοτικών μονάδων (AAU) και στην 
εγγραφή μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) όσον αφορά τα έργα κοινής 
εφαρμογής αμέσως μετά τη μετατροπή σε 
ERU των AAU ή των μονάδων 
απορρόφησης (RMU) που κατείχαν 
προηγουμένως τα μέρη. Άλλοι κανόνες για 
την εφαρμογή της δεύτερης περιόδου 
δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

(5) Η απόφαση 1/CMP.825 τροποποιεί τους 
κανόνες βάσει των οποίων κρίνεται η 
επιλεξιμότητα για συμμετοχή στους 
ευέλικτους μηχανισμούς στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου του Κιότο. Καθορίζει επίσης
όρια σχετικά με τις μονάδες που 
μεταφέρθηκαν από την πρώτη στη δεύτερη 
περίοδο δεσμεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
κάθε μέρος να δημιουργεί αποθεματικό 
από το πλεόνασμα της προηγούμενης 
περιόδου (PPSR). Επιπλέον, η εν λόγω 
απόφαση προβλέπει την επιβολή εισφοράς 
(«μέρος των εσόδων») ύψους 2 % στην 
πρώτη διεθνή μεταβίβαση καταλογισμένων 
ποσοτικών μονάδων (AAU) και στην 
εγγραφή μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) όσον αφορά τα έργα κοινής 
εφαρμογής αμέσως μετά τη μετατροπή σε 
ERU των AAU ή των μονάδων 
απορρόφησης (RMU) που κατείχαν 
προηγουμένως τα μέρη. Άλλοι κανόνες για 
την εφαρμογή της δεύτερης περιόδου 
δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση δυνάμει 
της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(«UNFCCC») η οποία, εφόσον 
επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να απαιτηθεί να 
τεθεί σε εφαρμογή μέσω νομοθετικής 
πράξης εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση.

__________________ __________________
25Απόφαση 1/CMP.8, που εγκρίθηκε από 
τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, 
η οποία επέχει θέση συνόδου των μερών 
στο Πρωτόκολλο του Κιότο, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

25Απόφαση 1/CMP.8, που εγκρίθηκε από 
τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, 
η οποία επέχει θέση συνόδου των μερών 
στο Πρωτόκολλο του Κιότο, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλοι οι 
κανόνες, κάτι που συνεπάγεται ενδεχομένως τη δυνατότητα προσφυγής στη χρήση νομοθετικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο της UNFCCC εξακολουθούν να 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις για λεπτομερείς τεχνικούς κανόνες για τη δεύτερη περίοδο 
δεσμεύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μία συμφωνία σχετικά με αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί 
να επιτευχθεί πριν από τη σύνοδο της Διάσκεψης Συμβαλλομένων Μερών (COP) στη Λίμα, δεν 
μπορούμε να περιμένουμε την οριστικοποίηση των κανόνων αυτών για την έγκριση της 
παρούσας νομοθετικής πράξης, δεδομένου ότι, διαφορετικά, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν θα 
διαθέτουν επαρκή χρόνο για την τήρηση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν στο πλαίσιο του 
Πρωτόκολλου στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

Τροπολογία 8
Bas Eickhout, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι σχετικοί διεθνείς κανόνες που 
διέπουν τη λογιστική καταγραφή των 
εκπομπών και την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί σε σχέση με την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων πρέπει να εγκριθούν 
κατά την επόμενη διάσκεψη για το κλίμα 
που θα διεξαχθεί στη Λίμα τον Δεκέμβριο 
του 2014. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εργαστεί με τα κράτη μέλη και με τρίτες 
χώρες για να συνδράμει στην εξασφάλιση 
της επίσημης έγκρισης των κανόνων 
λογιστικής καταγραφής του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο στη διάσκεψη 
για το κλίμα που θα διεξαχθεί στη Λίμα. 
Τα αποτελέσματα αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 
εφαρμογή του μητρώου της Ένωσης και 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση και αντικατάσταση της τροπ. 5 (αιτιολογική σκέψη 5β) από τον εισηγητή.

Τροπολογία 9
Bas Eickhout, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Ως αποτέλεσμα των σημαντικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Ένωση, οι οποίες 
οφείλονται στην εφαρμογή κλιματικών 
πολιτικών αλλά και σε οικονομικές 
συγκυρίες, θα υπάρξει σημαντικό 
πλεόνασμα καταλογισμένων ποσοτικών 
μονάδων (AAU), πιστοποιημένων 
μειώσεων εκπομπών (CER) και μονάδων 
μείωσης των εκπομπών (ERU) στους 
λογαριασμούς της Ένωσης και των 
κρατών μελών για τη δεύτερη περίοδο 
δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Σύμφωνα με την απόφαση 1/CMP.8, η 
οποία επιβάλλει στα μέρη να 
επανεξετάσουν μέχρι το 2014 τις 
αντίστοιχες δεσμεύσεις τους για τη 
μείωση των εκπομπών για τη δεύτερη 
περίοδο δεσμεύσεων, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαγράψουν 
ορισμένες μονάδες στοχεύοντας στην 
εναρμόνιση με τις προβλεπόμενες 
πραγματικές εκπομπές και, ως ελάχιστο 
μέτρο, να ακολουθήσουν μία 
αποτελεσματική από απόψεως ωφέλειας-
κόστους πορεία μείωσης των εσωτερικών 
εκπομπών για την επίτευξη του 
κλιματικού στόχου της Ένωσης για το 
2050.

Or. en
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Τροπολογία 10
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να θεσπιστούν συνεκτικοί κανόνες 
και να εξασφαλιστεί η τεχνική εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ένωση 
μετά το 2012, για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική υλοποίηση της από κοινού 
τήρησης των δεσμεύσεων της Ένωσης, των 
κρατών μελών της και της Ισλανδίας και 
για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τη 
λειτουργία του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ και με την απόφαση 
επιμερισμού των προσπαθειών, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
συνοχή τους με τις διεθνώς συμφωνημένες 
λογιστικές απαιτήσεις, τους όρους της από 
κοινού τήρησης των δεσμεύσεων που 
ορίζονται στην απόφαση [...] και τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης,

(6) Για να θεσπιστούν συνεκτικοί κανόνες 
και να εξασφαλιστεί η τεχνική εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ένωση 
μετά το 2012, για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική και επαρκής υλοποίηση 
της από κοινού τήρησης των δεσμεύσεων 
της Ένωσης, των κρατών μελών της και 
της Ισλανδίας και για να διασφαλιστεί η 
ευθυγράμμιση με τη λειτουργία του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
και με την απόφαση επιμερισμού των 
προσπαθειών, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή τους 
με τις διεθνώς συμφωνημένες λογιστικές 
απαιτήσεις, τους όρους της από κοινού 
τήρησης των δεσμεύσεων που ορίζονται 
στην απόφαση [...] και τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 11
Martin Callanan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να θεσπιστούν συνεκτικοί κανόνες 
και να εξασφαλιστεί η τεχνική εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ένωση 
μετά το 2012, για να καταστεί δυνατή η 

(6) Για να εξασφαλιστεί η τεχνική 
εφαρμογή της δεύτερης περιόδου 
δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
στην Ένωση μετά το 2012, για να καταστεί 
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αποτελεσματική υλοποίηση της από κοινού 
τήρησης των δεσμεύσεων της Ένωσης, των 
κρατών μελών της και της Ισλανδίας και 
για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τη 
λειτουργία του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ και με την απόφαση 
επιμερισμού των προσπαθειών, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
συνοχή τους με τις διεθνώς συμφωνημένες 
λογιστικές απαιτήσεις, τους όρους της από 
κοινού τήρησης των δεσμεύσεων που 
ορίζονται στην απόφαση [...] και τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης,

δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση της 
από κοινού τήρησης των δεσμεύσεων της 
Ένωσης, των κρατών μελών της και της 
Ισλανδίας και για να διασφαλιστεί η 
συνοχή με τη λειτουργία του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και με την 
απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι διεξάγονται οι 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα κράτη 
μέλη στη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού της έργου, συν τοις 
άλλοις και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή τους με τις διεθνώς 
συμφωνημένες λογιστικές απαιτήσεις, τους 
όρους της από κοινού τήρησης των 
δεσμεύσεων που ορίζονται στην απόφαση 
[...] και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται η ανάγκη για την Επιτροπή να προβαίνει, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σχετικά με τις εργασίες για την εφαρμογή νέων 
νομοθετικών πράξεων και η ανωτέρω τροποποίηση προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στο 
κείμενο κοινής συνεννόησης.

Τροπολογία 12
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25 προκειμένου να 
εξασφαλίσει, μέσω των μητρώων της 
Ένωσης και των κρατών μελών, την 
τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, να καταστήσει δυνατή την 
αποτελεσματική λειτουργία της από κοινού 
τήρησης των δεσμεύσεων της Ένωσης, των 
κρατών μελών και της Ισλανδίας και να 
διασφαλίσει την ευθυγράμμισή της με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση 
406/2009/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25 προκειμένου να 
εξασφαλίσει, μέσω των μητρώων της 
Ένωσης και των κρατών μελών, την 
τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, να καταστήσει δυνατή την 
αποτελεσματική και επαρκής λειτουργία 
της από κοινού τήρησης των δεσμεύσεων 
της Ένωσης, των κρατών μελών και της 
Ισλανδίας και να διασφαλίσει την 
ευθυγράμμισή της με την οδηγία 
2003/87/ΕΚ και την απόφαση 
406/2009/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:

Or. en


