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Τροπολογία 49
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις 
πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
σχετικών προθεσμιών. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει την 
κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών στα 
συντομότερα δυνατά χρονικά πλαίσια με 
τη χρήση στατιστικών και άλλων 
πληροφοριών.

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν τις 
πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
σχετικών προθεσμιών, καθώς και στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής 
πολιτικής και στρατηγικής, που 
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, 
όπως η παρακολούθηση των φυσικών 
καταστροφών, των πόρων και του 
κλίματος, προς όφελος των πολιτών της 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
δορυφορικά δεδομένα θα πρέπει να 
λογίζονται ως καίρια εργαλεία 
παρακολούθησης για την Ένωση και τα 
κράτη μέλη λόγω της ικανότητάς τους να 
βελτιώνουν τη συνολική εικόνα των 
εκπομπών CO2 και CH4, καθώς και της 
LULUCF. Προς τούτο, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στο έπακρο το 
πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος και της ασφάλειας 
(GMES) και άλλα δορυφορικά 
συστήματα για την έγκαιρη υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές 
(παγκόσμια ημερήσια μέτρηση 
ανθρωπογενών και αγροτικών εκπομπών 
CO2 και CH4 καθώς και καταβοθρών 
CO2) και ανεξάρτητες επαληθεύσεις των 
εκθέσεων σχετικά με τις υπολογισμένες 
εκπομπές. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να επιτρέψει την κατάρτιση των 
εκτιμήσεων αυτών στα συντομότερα 
δυνατά χρονικά πλαίσια με τη χρήση 
στατιστικών και άλλων πληροφοριών.
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Τροπολογία 50
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Δυνάμει του άρθρου 6 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη 
καλούνται να εξασφαλίσουν ότι η χρήση 
των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο 
συμπληρώνει την οικεία δράση τους, με 
στόχο να μειωθούν οι κατά κεφαλή 
διαφορές των εκπομπών μεταξύ 
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών. Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των 
απόλυτων μειώσεων κάτω από τα 
ιστορικά όρια των εκπομπών γραμμής 
βάσης θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της 
ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης ειδικές διατάξεις σχετικά με 
ορισμένους τύπους πιστωτικών μορίων 
από έργα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης, που θα πρέπει να 
διακρίνονται στα μητρώα και στα 
συστήματα υποβολής εκθέσεων των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 51
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Δυνάμει του άρθρου 6 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη 
καλούνται να εξασφαλίσουν ότι η χρήση 
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των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο 
συμπληρώνει την οικεία δράση τους, με 
στόχο να μειωθούν οι κατά κεφαλή 
διαφορές των εκπομπών μεταξύ 
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών. Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των 
απόλυτων μειώσεων κάτω από τα 
ιστορικά όρια των εκπομπών γραμμής 
βάσης θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της 
ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης ειδικές διατάξεις σχετικά με 
ορισμένους τύπους πιστωτικών μορίων 
από έργα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης που θα πρέπει να διακρίνονται 
στα μητρώα και στα συστήματα 
υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 52
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οποιαδήποτε μεταφορά 
καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων 
(AAU) μεταξύ περιόδων δέσμευσης 
δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο θα 
επηρεάσει το επίπεδο φιλοδοξίας των 
συνολικών μειώσεων και το επακόλουθο 
χάσμα όσον αφορά τις μειώσεις που 
απαιτούνται για τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής στους 2 °C. Παρότι 
απαιτείται περιορισμός της μεταφοράς 
για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας της δεύτερης περιόδου 
δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότου, 
πρέπει να διατηρηθούν οι εγγραφές 
μεταφοράς AAU στα μητρώα και τις 
εκθέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 53
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οποιαδήποτε μεταφορά 
καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων 
(AAU) μεταξύ περιόδων δέσμευσης 
δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο θα 
επηρεάσει το επίπεδο φιλοδοξίας των 
συνολικών μειώσεων και το επακόλουθο 
χάσμα όσον αφορά τις μειώσεις που 
απαιτούνται για τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής στους 2 °C. Παρότι 
απαιτείται περιορισμός της μεταφοράς 
για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας της δεύτερης περιόδου 
δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότου, 
πρέπει να διατηρηθούν οι εγγραφές 
μεταφοράς AAU στα μητρώα και τις 
εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Δεδομένης της σημασίας των 
διαφευγουσών εκπομπών μεθανίου για 
τον κλιματικό αντίκτυπο του κύκλου 
ζωής του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
η εξέταση των απογραφών των κρατών 
μελών από εμπειρογνώμονες της ΕΕ θα 
πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στις απογραφές των εν λόγω εκπομπών, 
καθώς και σε οποιαδήποτε νέα 
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επιστημονικά στοιχεία ως προς την 
κλίμακά τους.

Or. en

Τροπολογία 55
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές 
αιθάλης, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια 
συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων πλην του CO2 που 
αφορούν το κλίμα1·
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Τροπολογία 56
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές 
CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές·

ε) την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου από τις 
θαλάσσιες μεταφορές·

Or. pl
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Τροπολογία 57
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές αιθάλης για όλα τα μέσα 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 58
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να 
προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες 
συνέπειες της αλλαγής του κλίματος·

ζ) την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να 
προσαρμοστούν με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο στις αναπόφευκτες συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 59
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στις επιπτώσεις στο κλίμα των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές 
εκτός του CO2·

ε) στις επιπτώσεις στο κλίμα των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές, 
εκτός του CO2, όταν τα αεροσκάφη 
πραγματοποιούν ενδιάμεση στάση στους 
αερολιμένες των κρατών μελών·
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Or. it

Τροπολογία 60
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στις επιπτώσεις στο κλίμα των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές 
εκτός του CO2·

ε) στις επιπτώσεις στο κλίμα των 
εκπομπών CO2 από τις αεροπορικές 
μεταφορές·

Or. pl

Τροπολογία 61
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στις δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για τη μείωση των 
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων πλην 
του CO2 που αφορούν το κλίμα, 
λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια 
συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων πλην του CO2 που 
αφορούν το κλίμα1·
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en
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Τροπολογία 62
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ 
ονόματος της Ένωσης, χαράσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγική ανάπτυξης με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να 
συμβάλουν:

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, εξ 
ονόματος της Ένωσης, υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με τη χάραξη 
στρατηγικής για ανάπτυξη με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με όλες 
τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων που 
έχουν συμφωνηθεί διεθνώς στο πλαίσιο 
της διαδικασίας UNFCCC, ώστε να 
συμβάλουν:

Or. en

Τροπολογία 63
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη διαφανή και ακριβή 
παρακολούθηση της συντελούμενης και 
προβλεπόμενης προόδου των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανόμενης της 
συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον 
αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της 
UNFCCC για περιορισμό ή μείωση των 
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

α) στη διαφανή και ακριβή 
παρακολούθηση της συντελούμενης και 
προβλεπόμενης προόδου των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανόμενης της 
συμβολής των ενωσιακών μέτρων, όσον 
αφορά την τήρηση των μακροπρόθεσμων 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών βάσει της UNFCCC για περιορισμό 
ή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 64
Oreste Rossi



AM\897512EL.doc 11/57 PE486.140v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη περαιτέρω μακροπρόθεσμων 
μειώσεων των εκπομπών και την ενίσχυση
των απορροφήσεων από καταβόθρες σε 
όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
κατά 80% έως 95% μέχρι το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Or. it

Τροπολογία 65
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.
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Or. it

Τροπολογία 66
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη περαιτέρω μακροπρόθεσμων 
μειώσεων των εκπομπών και την ενίσχυση
των απορροφήσεων από καταβόθρες σε 
όλους τους τομείς, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

Or. it

Τροπολογία 67
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 

β) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
μειώσεων των εκπομπών και ενίσχυσης 
των απορροφήσεων από καταβόθρες σε 
όλους τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο 
πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την 
IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες 
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80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

χώρες ως ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 68
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, στο πλαίσιο των αναγκαίων 
σύμφωνα με την IPCC μειώσεων από τις 
ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα.

Or. pl

Τροπολογία 69
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
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απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εσωτερικών 
εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο 
πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την 
IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες 
χώρες ως ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 70
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εσωτερικών 
εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 2050 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο 
πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την 
IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες 
χώρες ως ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 71
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

β) στην τήρηση των δεσμεύσεων των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων μειώσεων των 
εκπομπών και ενίσχυσης των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς, σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, ως μέρος της 
παγκόσμιας μείωσης εκπομπών κατά 
τουλάχιστον 50% μέχρι το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο 
πλαίσιο των αναγκαίων σύμφωνα με την 
IPCC μειώσεων από τις ανεπτυγμένες 
χώρες ως ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 72
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τη στρατηγική τους για 
ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού ή, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε 
διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας 
UNFCCC.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική 
τους για ανάπτυξη με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές, ενδεχομένως, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο 
συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της 
διαδικασίας UNFCCC.

Or. en
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Τροπολογία 73
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τη στρατηγική τους για 
ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο 
συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της 
διαδικασίας UNFCCC.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τη στρατηγική τους για 
ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο 
συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της 
διαδικασίας UNFCCC.

Or. en

Τροπολογία 74
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, 
διαχειρίζονται και επιδιώκουν να 
βελτιώνουν συνεχώς εθνικά συστήματα 
απογραφής για την εκτίμηση των 
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές 
καθώς και των απορροφήσεων από 
καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού και για την 
εξασφάλιση της έγκαιρης κατάρτισης, της 
διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, 
της συγκρισιμότητας και της πληρότητας 
των απογραφών τους για τα αέρια 
θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, 
διαχειρίζονται και επιδιώκουν να 
βελτιώνουν συνεχώς εθνικά συστήματα 
απογραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της UNFCCC για τα εθνικά συστήματα,
για την εκτίμηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από πηγές καθώς και των 
απορροφήσεων από καταβόθρες των 
αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού και για την εξασφάλιση της 
έγκαιρης κατάρτισης, της διαφάνειας, της 
ακρίβειας, της συνέπειας, της 
συγκρισιμότητας και της πληρότητας των 
απογραφών τους για τα αέρια 
θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία 75
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρησιμοποιούν τα συστήματα υποβολής 
εκθέσεων που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη βελτίωση των 
εκτιμήσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια 
στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου·

α) χρησιμοποιούν τα συστήματα υποβολής 
εκθέσεων που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη βελτίωση των 
εκτιμήσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια 
στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου, όταν 
απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 76
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται ενωσιακό σύστημα απογραφής 
με σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης 
υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, 
της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και 
της πληρότητας των εθνικών απογραφών 
έναντι της ενωσιακής απογραφής αερίων 
θερμοκηπίου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται, 
διατηρεί και επιδιώκει να βελτιώνει 
συνεχώς το εν λόγω σύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει:

Θεσπίζεται ενωσιακό σύστημα απογραφής 
με σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης 
υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, 
της συνέπειας και της συγκρισιμότητας 
των εθνικών απογραφών έναντι της 
ενωσιακής απογραφής αερίων 
θερμοκηπίου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται, 
διατηρεί και επιδιώκει να βελτιώνει 
συνεχώς το εν λόγω σύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 77
Elisabetta Gardini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικασία για την εκτίμηση, σε 
διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος, 
των δεδομένων που λείπουν από την 
εθνική απογραφή του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 78
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ετήσια εξέταση από εμπειρογνώμονες 
των απογραφών των κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 − παράγραφος 1 − εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 
Ιανουαρίου κάθε έτους («έτος Χ»):

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 
Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους («έτος 
Χ»), ή οποτεδήποτε γίνεται ενημέρωση:

Or. sv
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Τροπολογία 80
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I του παρόντος 
κανονισμού και τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ για το 
έτος X-2. Με την επιφύλαξη της υποβολής 
εκθέσεων για τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την 
κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική 
αεροπορία» της IPCC θεωρούνται 
μηδενικές για τους σκοπούς του άρθρου 3 
και του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·

α) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο θα ενημερώνεται 
σύμφωνα με τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας 
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του 
Κιότου, και τις ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 
406/2009/ΕΚ για το έτος X-2. Με την 
επιφύλαξη της υποβολής εκθέσεων για τα 
αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A 
πολιτική αεροπορία» της IPCC θεωρούνται 
μηδενικές για τους σκοπούς του άρθρου 3 
και του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 81
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις οικείες ανθρωπογενείς εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις CO2 από καταβόθρες λόγω 
των δραστηριοτήτων LULUCF δυνάμει 
του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική 
παρακολούθηση των εκπομπών και των 

δ) τις εκπομπές LULUCF από πηγές και 
τις απορροφήσεις από καταβόθρες 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την προετοιμασία των πληροφοριών 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο·
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απορροφήσεων λόγω των χρήσεων γης, 
της αλλαγής των χρήσεων γης και των 
δασοκομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και, εάν ένα 
κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση 
αυτού, το άρθρο 3 παράγραφος 4 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και τις 
σχετικές αποφάσεις, για τα έτη μεταξύ 
του 2008 και του έτους X-2. Τα κράτη 
μέλη που επέλεξαν να προσμετρούν τη 
διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τη 
διαχείριση βοσκοτόπων ή την 
αποκατάσταση της φυτοκάλυψης βάσει 
του άρθρου 3 παράγραφος 4 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο υποβάλλουν 
επιπλέον έκθεση για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες όσον 
αφορά κάθε σχετική δραστηριότητα για 
το έτος 1990·

Or. en

Τροπολογία 82
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 − παράγραφος 1 − εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες για τους δείκτες, για 
το έτος X-2·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 83
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) την πραγματική ή εκτιμώμενη 
κατανομή των ελεγμένων εκπομπών για 
τις οποίες υποβλήθηκαν δεδομένα από τις 
εγκαταστάσεις και τους φορείς 
εκμετάλλευσης βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ μεταξύ των κατηγοριών 
πηγών της εθνικής απογραφής αερίων 
θερμοκηπίου και την αναλογία των 
ελεγμένων αυτών εκπομπών προς τις 
συνολικές δηλωθείσες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου στις εν λόγω κατηγορίες 
πηγών, για το έτος X-2·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν για να διαπιστωθεί η 
συνέπεια των εκπομπών που δηλώθηκαν 
στο πλαίσιο των απογραφών αερίων 
θερμοκηπίου, για το έτος X-2, με:

ιβ) τα αποτελέσματα των ποιοτικών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν για να 
διαπιστωθεί η συνέπεια των εκπομπών που 
δηλώθηκαν στο πλαίσιο των απογραφών 
αερίων θερμοκηπίου, για το έτος X-2, με:

Or. en

Τροπολογία 85
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν για να διαπιστωθεί η 

διαγράφεται
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συνέπεια της δραστηριότητας, των 
βασικών δεδομένων και των παραδοχών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 
των εκπομπών κατά την κατάρτιση των 
απογραφών αερίων θερμοκηπίου, για το 
έτος X-2, με:
i) τα δεδομένα και τις παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
των απογραφών ατμοσφαιρικών ρύπων 
δυνάμει της οδηγίας 2001/81/ΕΚ·
ii) τα δεδομένα που αποτέλεσαν 
αντικείμενο έκθεσης δυνάμει του άρθρου 
6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006·
iii) τα ενεργειακά δεδομένα που 
αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης δυνάμει 
του άρθρου 4 και του παραρτήματος Β 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008·

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιγ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τα δεδομένα και τις παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
των απογραφών ατμοσφαιρικών ρύπων 
δυνάμει της οδηγίας 2001/81/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιγ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τα δεδομένα που αποτέλεσαν 
αντικείμενο έκθεσης δυνάμει του άρθρου 
6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιγ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τα ενεργειακά δεδομένα που 
αποτέλεσαν αντικείμενο έκθεσης δυνάμει 
του άρθρου 4 και του παραρτήματος Β 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων του 
εθνικού τους συστήματος απογραφής·

ιδ) περιγραφή τροποποιήσεων του εθνικού 
τους συστήματος απογραφής·

Or. en

Τροπολογία 90
Elisabetta Gardini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων του 
εθνικού μητρώου·

ιε) περιγραφή τροποποιήσεων του εθνικού 
μητρώου·

Or. en

Τροπολογία 91
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές 
απογραφές στη γραμματεία της UNFCCC 
έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες με 
εκείνες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές 
απογραφές στη γραμματεία της UNFCCC 
έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι οποίες 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 92
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από 
τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου 
που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού·

α) να προσθέτει ή να διαγράφει ουσίες από 
τον κατάλογο των αερίων θερμοκηπίου 
που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις 
αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει της 
διαδικασίας UNFCCC και του 
πρωτοκόλλου του Κιότο·
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Or. en

Τροπολογία 93
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να θεσπίζει απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί της LULUCF, σύμφωνα με κάθε νέα 
διεθνή συμφωνία ή νομοθετική πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων 
θερμοκηπίου
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους 
(«έτος X»), κατά προσέγγιση απογραφές 
των αερίων θερμοκηπίου για το έτος X-1. 
Η Επιτροπή εκπονεί ετησίως, με βάση τις 
κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων 
θερμοκηπίου των κρατών μελών ή, 
εφόσον απαιτείται, με βάση δικές της 
εκτιμήσεις, ενωσιακή κατά προσέγγιση 
απογραφή των αερίων θερμοκηπίου. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές κάθε έτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
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Or. it

Τροπολογία 95
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των 
δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
πληρότητα και τυχόν προβλήματα. 
Αποστέλλει τα αποτελέσματα στα κράτη 
μέλη εντός 6 εβδομάδων από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα ερωτήματα που προκύπτουν 
από τον αρχικό έλεγχο έως τις 15 Μαρτίου, 
μαζί με την υποβολή της οριστικής 
απογραφής για το έτος X-2.

1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των 
δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
πληρότητα και τυχόν προβλήματα. 
Αποστέλλει τα αποτελέσματα στα κράτη 
μέλη εντός 6 εβδομάδων από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα οικεία ερωτήματα που 
προκύπτουν από τον αρχικό έλεγχο έως τις 
15 Μαρτίου, μαζί με την υποβολή της 
οριστικής απογραφής για το έτος X-2.

Or. en

Τροπολογία 96
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η 
Επιτροπή ή δεν υποβάλει τις πλήρεις 
εκτιμήσεις απογραφής που απαιτούνται για 
την εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής 
έως τις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή καταρτίζει 
εκτιμήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 
αντί για τις σχετικές εκτιμήσεις της 
απογραφής του κράτους μέλους. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
μεθόδους σύμφωνες με τις κατευθυντήριες 

2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
υποβάλει τις πλήρεις εκτιμήσεις 
απογραφής που απαιτούνται για την 
εκπόνηση της ενωσιακής απογραφής έως 
τις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή καταρτίζει 
εκτιμήσεις οι οποίες βοηθούν το οικείο 
κράτος μέλος να ολοκληρώσει τις σχετικές 
εκτιμήσεις της απογραφής του. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
εφαρμόζονται για τη σύνταξη των εθνικών 
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γραμμές που εφαρμόζονται για τη σύνταξη 
των εθνικών απογραφών αερίων 
θερμοκηπίου.

απογραφών αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 97
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές CO2
από τις θαλάσσιες μεταφορές

Υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τις 
θαλάσσιες μεταφορές·

Or. pl

Τροπολογία 98
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού 
για να καθορίσει τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τις 
θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με 
θαλάσσια σκάφη τα οποία καταπλέουν 
στους λιμένες των κρατών μελών. Οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται είναι 
σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC 
και, στο μέτρο του δυνατού, με τις 

1. Μετά την έγκριση οποιασδήποτε 
ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν και υποβάλλουν εκθέσεις 
στην Επιτροπή σχετικά με τις εκπομπές 
CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές δυνάμει 
των διατάξεων υποβολής εκθέσεων που 
περιλαμβάνονται στην εν λόγω ενωσιακή 
νομοθεσία.
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απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα σκάφη 
στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες 
μεταφορές. Στο μέτρο του δυνατού, οι 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων ελαχιστοποιούν τον 
φόρτο εργασίας των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων με τη χρησιμοποίηση 
κεντρικού συστήματος συλλογής και 
διατήρησης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 99
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
παρόντος κανονισμού για να καθορίσει τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2
από τις θαλάσσιες μεταφορές που 
συνδέονται με θαλάσσια σκάφη τα οποία 
καταπλέουν στους λιμένες των κρατών 
μελών. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται είναι 
σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC 
και, στο μέτρο του δυνατού, με τις 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα σκάφη 
στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού («ΔΝΟ») ή βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες 
μεταφορές. Στο μέτρο του δυνατού, οι
απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
παρόντος κανονισμού για να καθορίσει τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2
από τις θαλάσσιες μεταφορές που 
συνδέονται με θαλάσσια σκάφη τα οποία 
καταπλέουν στους λιμένες των κρατών 
μελών. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται είναι 
σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC και 
με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα 
σκάφη στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») ή 
βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες 
μεταφορές. Οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
ελαχιστοποιούν τον φόρτο εργασίας των 
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εκθέσεων ελαχιστοποιούν τον φόρτο 
εργασίας των κρατών μελών, μεταξύ 
άλλων με τη χρησιμοποίηση κεντρικού 
συστήματος συλλογής και διατήρησης 
δεδομένων.

κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη 
χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος 
συλλογής και διατήρησης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 100
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη 
δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη προσδιορίζουν και δηλώνουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε 
έτους («έτος Χ») για το έτος Χ-2, τις 
εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες 
μεταφορές σύμφωνα με την εν λόγω 
πράξη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο μέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
ελαχιστοποιούν τον φόρτο εργασίας των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη 
χρησιμοποίηση κεντρικού συστήματος 
συλλογής και διατήρησης δεδομένων και 
με την τήρηση των απαιτήσεων –εφόσον 
έχουν συμφωνηθεί– στο πλαίσιο της 
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UNFCCC και του ΔΝΟ.

Or. en

Τροπολογία 102
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σκοπός των ως άνω συστημάτων είναι 
να εξασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή, τη 
διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη 
συγκρισιμότητα και την πληρότητα των 
υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με 
τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και των 
προβλέψεων για τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, που 
αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης και της 
εφαρμογής των δεδομένων, των μεθόδων 
και των μοντέλων, και της εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητας και της ανάλυσης 
ευαισθησίας.

2. Σκοπός των ως άνω συστημάτων είναι 
να εξασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή, τη 
διαφάνεια, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη 
συγκρισιμότητα και την πληρότητα των 
υποβαλλόμενων πληροφοριών σχετικά με 
τις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και των 
προβλέψεων για τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, που 
αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
της χρήσης και της εφαρμογής των 
δεδομένων, των μεθόδων και των 
μοντέλων, και της εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητας και της ανάλυσης 
ευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 103
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
(«έτος Χ»):

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δύο 
χρόνια («έτος Χ+1»):
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Or. en

Τροπολογία 104
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε 
ηλεκτρονική μορφή, κάθε εκτίμηση του 
κόστους και των αποτελεσμάτων των 
εθνικών πολιτικών και μέτρων και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των 
ενωσιακών πολιτικών και μέτρων για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές ή την 
καλύτερη απορρόφηση από τις 
καταβόθρες, καθώς και τις τεχνικές 
εκθέσεις στις οποίες βασίζονται οι 
εκτιμήσεις αυτές. Οι εν λόγω 
πληροφορίες περιλαμβάνουν περιγραφές 
των μοντέλων και των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, 
καθώς και τους ορισμούς και τις 
υποκείμενες παραδοχές.

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, σε 
ηλεκτρονική μορφή, τις εθνικές πολιτικές
και μέτρα και πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και
μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από τις 
καταβόθρες.

Or. en

Τροπολογία 105
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
(«έτος Χ»), τις εθνικές προβλέψεις για τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά αέριο 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δύο 
χρόνια («έτος Χ+1»), τις εθνικές 
προβλέψεις για τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές 
και τις απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά 
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και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές 
περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για 
σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 
ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι 
εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις 
πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε 
ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

αέριο και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές 
περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για 
σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 
ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι 
εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις 
πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε 
ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 106
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
(«έτος Χ»), τις εθνικές προβλέψεις για τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά αέριο 
και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές 
περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για 
σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 
ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι 
εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις 
πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε 
ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δύο 
χρόνια («έτος Χ»), τις εθνικές προβλέψεις 
για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες, ανά αέριο 
και τομέα. Οι προβλέψεις αυτές 
περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για 
σειρά 4 μελλοντικών ετών που λήγουν σε 0 
ή 5 και έπονται αμέσως του έτους Χ. Οι 
εθνικές προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη τις 
πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε 
ενωσιακό επίπεδο και περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 107
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) προβλέψεις σχετικά με το πώς θα 
επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή τα 
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αέρια θερμοκηπίου που προκύπτουν από 
την ανακύκλωση αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 108
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) προβλέψεις αερίων θερμοκηπίου που 
εκπέμπονται σε μια τρίτη χώρα συνεπεία 
των εισαγωγών ενέργειας του κράτους 
μέλους από την εν λόγω χώρα·

Or. en

Τροπολογία 109
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) προβλέψεις όσον αφορά τον βαθμό 
στον οποίο θα επηρεάσουν οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες τη δυνατότητα των 
δασών, της γεωργίας και των υδάτων να 
δεσμεύουν άνθρακα και αέρια 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 110
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, 
πλήρεις προβλέψεις, η Επιτροπή δύναται 
να πραγματοποιήσει τις εκτιμήσεις που 
είναι αναγκαίες για την κατάρτιση των 
ενωσιακών προβλέψεων.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πλέον 
ενημερωμένες προβλέψεις που έχουν στη 
διάθεσή τους. Σε περίπτωση που κράτος 
μέλος δεν υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου 
κάθε δύο χρόνια, πρόβλεψη ή σε 
περίπτωση που οι προβλέψεις δεν 
συνάδουν με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει τις 
εκτιμήσεις που είναι αναγκαίες για την 
κατάρτιση των ενωσιακών προβλέψεων.

Or. en

Τροπολογία 111
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που 
υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και 
ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής 
και τα μέτρα προσαρμογής. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα 
πολιτικής και, για κάθε μέτρο 
προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος 
μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την 
κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής 
αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες 
θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα).

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που 
υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και 
ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής 
και τα μέτρα προσαρμογής. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα 
πολιτικής και, για κάθε μέτρο 
προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος 
μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την 
κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής 
αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες 
θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι θύελλες, οι 
τυφώνες και άλλα ακραία καιρικά 
φαινόμενα).

Or. en
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Τροπολογία 112
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που 
υλοποιούν ή έχουν προγραμματίσει για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και 
ιδίως σχετικά με τις εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής 
και τα μέτρα προσαρμογής. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού ανά τομέα 
πολιτικής και, για κάθε μέτρο 
προσαρμογής, τον κύριο στόχο, το είδος 
μέσου, το στάδιο εφαρμογής και την 
κατηγορία επίπτωσης της κλιματικής 
αλλαγής (όπως οι πλημμύρες, η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας, οι ακραίες 
θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα).

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δύο 
χρόνια, πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις που υλοποιούν ή έχουν 
προγραμματίσει για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, και ιδίως σχετικά με τις 
εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές 
προσαρμογής και τα μέτρα προσαρμογής. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής και, 
για κάθε μέτρο προσαρμογής, τον κύριο 
στόχο, το είδος μέσου, το στάδιο 
εφαρμογής και την κατηγορία επίπτωσης 
της κλιματικής αλλαγής (όπως οι 
πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι 
ξηρασίες και τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα).

Or. en

Τροπολογία 113
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 114
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους 
(«έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα 
βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή:

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την
Επιτροπή ώστε να καταστεί δυνατή η 
υποβολή εκθέσεων από την ΕΕ σχετικά 
με την οικονομική και τεχνολογική 
στήριξη που προσφέρεται στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας 
στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 115
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους 
(«έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με βάση τα 
βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, υποβάλλουν 
στην Επιτροπή:

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε δύο 
χρόνια («έτος Χ»), τα κράτη μέλη, με 
βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και 
στην κοινή μορφή που έχει συμφωνηθεί 
δυνάμει της UNFCCC, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή:

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με την α) την οικονομική στήριξη σε 
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οικονομική στήριξη για την οποία 
αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και η οποία 
καταβλήθηκε σε αναπτυσσόμενες χώρες 
στο πλαίσιο της UNFCCC για το έτος X-1, 
την οικονομική στήριξη για την οποία 
αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το έτος X 
και την προβλεπόμενη παροχή στήριξης.
Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
UNFCCC.

Or. en

Τροπολογία 117
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν 
υποχρεώσεις και η οποία καταβλήθηκε σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
UNFCCC για το έτος X-1, την οικονομική 
στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν 
υποχρεώσεις για το έτος X και την 
προβλεπόμενη παροχή στήριξης. Οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν:

α) πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
στήριξη για την οποία αναλήφθηκαν 
υποχρεώσεις και η οποία καταβλήθηκε σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της UNFCCC για το έτος X-1, 
την οικονομική στήριξη που 
κατανεμήθηκε για το έτος X και, εφόσον 
υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με την 
προβλεπόμενη οικονομική στήριξη για τα 
προσεχή έτη. Οι πληροφορίες 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 118
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το 
κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες 

διαγράφεται
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είναι νέοι και πρόσθετοι στο πλαίσιο της 
UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για 
την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

Or. en

Τροπολογία 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το 
κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι νέοι και πρόσθετοι στο πλαίσιο της
UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για 
την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

(i) διευκρίνιση σχετικά με την αναλογία 
στην οποία οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
χορήγησε ή κατένειμε το κράτος μέλος σε 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι νέοι και 
πρόσθετοι στον στόχο της αύξησης της 
Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας στο 
0,7% του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία
UNFCCC, και τον τρόπο υπολογισμού για 
την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο 0,7% ΕΑΒ/GINI είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές 
δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή τηρούνται και εξασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε τα διεθνή 
δημόσια κονδύλια να μην εκτρέπονται από μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για τη στήριξη της 
ανάπτυξης σε διάφορες χώρες.

Τροπολογία 120
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το 

διαγράφεται
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κράτος μέλος για την εφαρμογή της 
UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως 
διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι 
πολυμερείς δίαυλοι,

Or. en

Τροπολογία 121
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το 
κράτος μέλος για την εφαρμογή της 
UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως 
διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι 
πολυμερείς δίαυλοι,

ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το 
κράτος μέλος για την εφαρμογή της 
UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως 
διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι 
πολυμερείς δίαυλοι,
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων, 
κατά περίπτωση:
α) του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού 
Ταμείου, του Ταμείου για τις Λιγότερο 
Αναπτυγμένες Χώρες, του Ειδικού 
ταμείου για την αλλαγή του κλίματος, του 
Ταμείου Προσαρμογής, του Πράσινου 
ταμείου για το κλίμα και του 
Καταπιστευματικού ταμείου για 
συμπληρωματικές δραστηριότητες·
β) άλλων πολυμερών ταμείων για την 
κλιματική αλλαγή·
γ) πολυμερών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζών περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) ειδικών οργάνων των Ηνωμένων 
Εθνών·
ε) συνεισφορών μέσω διμερών, 
περιφερειακών και άλλου είδους διαύλων·

Or. en
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Τροπολογία 122
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται 
στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση 
τη σχετική με τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη 
σχετική με την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») 
που καθορίστηκαν από την ομάδα 
αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, 
καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για 
την κλιματική αλλαγή,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται 
στους «δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση 
τη σχετική με τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση τη 
σχετική με την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» («δείκτες του Ρίο») 
που καθορίστηκαν από την ομάδα 
αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, 
καθώς και μεθοδολογικές πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για 

διαγράφεται
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την κλιματική αλλαγή,

Or. en

Τροπολογία 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται στους 
«δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη 
σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 
(«δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από 
την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του 
ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την 
κλιματική αλλαγή,

iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές, είτε μέσω 
προγράμματος είτε μέσω χρηματοδοτικής 
στήριξης, που βασίζονται στους «δείκτες 
του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και 
την ενίσχυση τη σχετική με την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 
(«δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από 
την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του 
ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την 
κλιματική αλλαγή, και διαχωρίζοντας τις 
από την χρηματοδότηση της μείωσης 
των εκπομπών από την αποψίλωση και 
υποβάθμιση των δασών (REDD+) και 
άλλες δραστηριότητες μετριασμού εντός 
των δεικτών του Ρίο για τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 125
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iv
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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,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Marita Ulvskog

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 ή κατανέμεται για 
την υποστήριξη της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή σε αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 127
Pilar Ayuso

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, 

iv) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται 
από τα κράτη μέλη για δραστηριότητες 
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ανάλογα με την περίπτωση, σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής για την προσαρμογή τους στις εν 
λόγω επιπτώσεις,

μετριασμού και προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του ύψους των 
χρηματοδοτικών πόρων, της πηγής της 
χρηματοδότησης, του τύπου των μέσων 
που χρησιμοποιούνται, όπως επιδοτήσεις 
και δάνεια με ευνοϊκούς όρους, και του 
κλάδου,

Or. en

Τροπολογία 128
Elisabetta Gardini

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,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Marita Ulvskog

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 ή κατανέμεται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,



PE486.140v01-00 44/57 AM\897512EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 130
Pilar Ayuso

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) πληροφορίες, στο μέτρο του δυνατού, 
σχετικά με την εισροή χρηματοδοτικών
πόρων από διμερή χρηματοδότηση για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής προς δραστηριότητες 
μετριασμού και προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και σχετικά με 
πολιτικές και μέτρα που προάγουν την 
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε 
δραστηριότητες μετριασμού και 
προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες 
που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της 
UNFCCC,

Or. en

Τροπολογία 131
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
νέα και επιπρόσθετη ιδιωτική 
χρηματοδότηση η οποία κινητοποιείται 
από το κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα ποσά, τη χρήση της εν 
λόγω χρηματοδότησης για την 
προσαρμογή, τον μετριασμό ή τη 
REDD+, την αποδέκτρια χώρα, τον 
κλάδο, τον τύπο δράσης και τον τύπο της 
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χρηματοδότησης ή των μέσων που 
πρόκειται να κινητοποιήσουν ή να 
μοχλεύσουν την εν λόγω χρηματοδότηση,

Or. en

Τροπολογία 132
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη 
μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για 
τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος 
X-1, πληροφορίες σχετικά με τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες για 
τη μεταφορά τεχνολογίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
UNFCCC και σχετικά με τις τεχνολογίες 
που πρόκειται να μεταφερθούν για το 
έτος X και τα επόμενα έτη. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
το εάν η μεταφερθείσα τεχνολογία 
χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή 
την προσαρμογή σε αυτές, την 
αποδέκτρια χώρα, το ύψος της 
παρασχεθείσας στήριξης και τον τύπο 
της μεταφερθείσας τεχνολογίας.

β) τις δραστηριότητες του κράτους μέλους 
για τη μεταφορά τεχνολογίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
UNFCCC.

Or. en

Τροπολογία 133
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες του κράτους μέλους για 
τη μεταφορά τεχνολογίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
UNFCCC και για τις μεταφερθείσες 
τεχνολογίες για το έτος X-1, πληροφορίες 
σχετικά με τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες για τη μεταφορά 
τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες 
στο πλαίσιο της UNFCCC και σχετικά με 
τις τεχνολογίες που πρόκειται να 
μεταφερθούν για το έτος X και τα 
επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με το εάν η 
μεταφερθείσα τεχνολογία 
χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή 
την προσαρμογή σε αυτές, την 
αποδέκτρια χώρα, το ύψος της 
παρασχεθείσας στήριξης και τον τύπο της 
μεταφερθείσας τεχνολογίας.

β) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την 
προώθηση, τη διευκόλυνση και τη 
χρηματοδότηση της μεταφοράς,
προσπέλασης και χρησιμοποίησης 
φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας 
προς όφελος των αναπτυσσόμενων 
χωρών και για την υποστήριξη της
ανάπτυξης και της ενίσχυσης των 
ενδογενών ικανοτήτων και τεχνολογιών 
των αναπτυσσόμενων χωρών και, στο 
μέτρο του δυνατού, επίσης πληροφορίες 
σχετικά με επιτυχίες και αποτυχίες του 
παρελθόντος.

Or. en

Τροπολογία 134
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληροφορίες για το έτος Χ-2 και Χ-1 
σχετικά με τα μέτρα και τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
μεταφορά τεχνολογίας που εφαρμόζεται ή 
σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από τα κράτη 
μέλη. Πρέπει να περιλαμβάνονται, στο 
μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά 
με την αποδέκτρια χώρα, την περιοχή-
στόχο του μετριασμού ή της 
προσαρμογής, τον εμπλεκόμενο κλάδο και 
τις πηγές μεταφοράς τεχνολογίας από τον 
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δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, και να 
διαχωρίζονται οι δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο δημόσιος τομέας από τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
ιδιωτικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 135
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
(«έτος Χ»), για το έτος X-1:

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε δύο 
χρόνια («έτος Χ+1»), για το έτος X-1 και 
το έτος Χ:

Or. en

Τροπολογία 136
Elisabetta Gardini

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 

β) πληροφορίες για τη χρήση των εσόδων
από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων 
από το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των 
ετών X-1 και Χ 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 
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χώρας ή περιφέρειας· χώρας ή περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 137
Jolanta Emilia Hibner

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·

Or. pl

Τροπολογία 138
Sabine Wils

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 

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

Or. en

Τροπολογία 139
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα 
που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, 
υποβάλλει σε ετήσια εξέταση από 
εμπειρογνώμονες τα δεδομένα εθνικής 
απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
παρακολούθηση της επίτευξης από τα 
κράτη μέλη της μείωσης ή του 
περιορισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε 
άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα 
που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, 
υποβάλλει σε ενδιάμεση και τελική
εξέταση από εμπειρογνώμονες τα 
δεδομένα εθνικής απογραφής τα οποία 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου για την 
επίτευξη από τα κράτη μέλη της μείωσης ή 
του περιορισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε 
άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 140
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα 
που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, 
υποβάλλει σε ετήσια εξέταση από 

2. Η Επιτροπή, ξεκινώντας με τα δεδομένα 
που διαβιβάστηκαν για το έτος 2013, 
υποβάλλει σε ετήσια εξέταση από 
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εμπειρογνώμονες τα δεδομένα εθνικής 
απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
παρακολούθηση της επίτευξης από τα 
κράτη μέλη της μείωσης ή του 
περιορισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε 
άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

εμπειρογνώμονες τα δεδομένα εθνικής 
απογραφής τα οποία υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
παρακολούθηση της επίτευξης από τα 
κράτη μέλη της μείωσης ή του 
περιορισμού των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της 
απόφασης 406/2009/ΕΚ, καθώς και κάθε 
άλλου στόχου για μείωση ή περιορισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Τα 
κράτη μέλη συμμετέχουν πλήρως σε 
αυτήν τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 141
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχική και η ετήσια εξέταση από 
εμπειρογνώμονες περιλαμβάνουν:

3. Η αρχική, η ενδιάμεση και η τελική
εξέταση από εμπειρογνώμονες 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 142
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των 
αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που 
προκύπτουν.

γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των 
αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που 
προκύπτουν σε διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 143
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, υπολογισμό των 
αναγκαίων τεχνικών διορθώσεων που 
προκύπτουν.

γ) κατά περίπτωση, έκδοση συστάσεων 
για τεχνικές διορθώσεις με στόχο την 
ενίσχυση των απογραφών των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 144
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού 
για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά 
τη διενέργεια των εξετάσεων από 
εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον 
αφορά τη διενέργεια των εξετάσεων από 
εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 145
Chris Davies
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Η Επιτροπή διασφαλίζει την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής μεθοδολογίας 
η οποία ισχύει τόσο για την εξέταση των 
απογραφών από εμπειρογνώμονες που 
διενεργείται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου όσο και για την εξέταση από την 
UNFCCC.
Η εξέταση που ορίζεται στο παρόν άρθρο 
εστιάζει αποκλειστικά στις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της απόφασης 
406/2009/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η εξέταση της ΕΕ θα αναπτυχθεί παράλληλα με την εξέταση της UNFCCC, υπάρχει 
κίνδυνος συνύπαρξης δύο διαφορετικών μεθοδολογιών και, ως εκ τούτου, δύο διαφορετικών 
δηλωμένων επιπέδων εκπομπών για τα κράτη μέλη. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της συνέπειας μεταξύ των δύο μεθόδων εξέτασης.

Τροπολογία 146
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας 
εξέτασης από τους εμπειρογνώμονες των 
δεδομένων απογραφής για το έτος 2020
δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υπολογίζει 
σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται 
στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, το επανυπολογισμένο 
άθροισμα των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου για κάθε κράτος μέλος.

1. Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας 
εξέτασης από τους εμπειρογνώμονες των 
δεδομένων απογραφής για το έτος Χ-2
δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υπολογίζει εκ 
νέου την ετήσια κατανομή εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου για κάθε κράτος 
μέλος δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 2 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ και σύμφωνα με την πλέον 
πρόσφατη μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για την εξέταση των 
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δεδομένων απογραφής του έτους Χ 
σχετικά με τις εκπομπές από το έτος Χ-2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τα ανώτατα όρια εκπομπών να οριστούν άπαξ το 2012 για το σύνολο της 
περιόδου 2013-2020, ενώ οι δηλωθείσες εκπομπές θα υπολογίζονται σύμφωνα με μια 
εξελισσόμενη μεθοδολογία. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μεταξύ των ανώτατων ορίων και 
των δηλωθεισών εκπομπών θα βασίζεται σε παρεκκλίνουσες μεθοδολογίες, πράγμα που μπορεί 
δυνητικά να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να υπολογίζονται εκ 
νέου σε ετήσια βάση ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν την ενημερωμένη μεθοδολογία.

Τροπολογία 147
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκτιμά ανά διετία τις 
συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών 
μεταφορών στο κλίμα του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν
σχετίζονται με τις εκπομπές CO2, όπως οι 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή η
αύξηση των θυσάνων, με βάση τα 
δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές που 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, και 
βελτιώνει την ποσοτικοποίηση αυτή 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τα δεδομένα εναέριας 
κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

2. Η Επιτροπή εκτιμά ανά διετία τις 
συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών 
μεταφορών στο κλίμα του πλανήτη που 
σχετίζονται με τις εκπομπές CO2 ή την
αύξηση των θυσάνων, με βάση τα 
δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές που 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, και 
βελτιώνει την ποσοτικοποίηση αυτή 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις και τα δεδομένα εναέριας 
κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

Or. pl

Τροπολογία 148
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την κατάρτιση της ενωσιακής κατά 
προσέγγιση απογραφής των αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 8 του 
παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας διαγραφής του άρθρου 8.

Τροπολογία 149
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεξαγωγή της ετήσιας εξέτασης από 
εμπειρογνώμονες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατάρτιση της ενωσιακής κατά 
προσέγγιση απογραφής των αερίων 
θερμοκηπίου·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας διαγραφής του άρθρου 8.
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Τροπολογία 151
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων υποβολής 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες 
υποβολής των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 13 έως 19 του 
παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων υποβολής 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες 
υποβολής των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
των άρθρων 4, 5, 7 και 13 έως 19 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας διαγραφής του άρθρου 8.

Τροπολογία 152
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων υποβολής 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες 
υποβολής των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 13 έως 19 του 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων υποβολής 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη 
δομή, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες 
υποβολής των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει 
των άρθρων 7, 8 και 13 έως 19 του 
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παρόντος κανονισμού. παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 153
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά τη 
θέσπιση, τη διαχείριση και τη λειτουργία 
των εθνικών συστημάτων των κρατών 
μελών δυνάμει των άρθρων 5 και 13 του 
παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον 
καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά τη 
θέσπιση, τη διαχείριση και τη λειτουργία 
των εθνικών συστημάτων των κρατών 
μελών δυνάμει του άρθρου 13 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 154
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος 
κανονισμού για την κατάργηση των 
άρθρων 4 έως 7, 10 έως 12, 14, 15, 17 και 
19 του παρόντος κανονισμού ή 
οποιουδήποτε μέρους τους, ή για την 
τροποποίηση των εν λόγω άρθρων, εάν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι από 
διεθνείς ή άλλες εξελίξεις προκύπτει μια 
κατάσταση στην οποία οι υποχρεώσεις 
δυνάμει των ως άνω άρθρων δεν είναι 
πλέον αναγκαίες ούτε ανάλογες προς τα 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος 
κανονισμού για την κατάργηση των 
άρθρων 6, 7, 10 έως 12, 14, 15, 17 και 19 
του παρόντος κανονισμού ή οποιουδήποτε 
μέρους τους, ή για την τροποποίηση των εν 
λόγω άρθρων, εάν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι από διεθνείς ή άλλες 
εξελίξεις προκύπτει μια κατάσταση στην 
οποία οι υποχρεώσεις δυνάμει των ως άνω 
άρθρων δεν είναι πλέον αναγκαίες ούτε 
ανάλογες προς τα αντίστοιχα οφέλη ή δεν 
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αντίστοιχα οφέλη ή δεν είναι σύμφωνες ή 
αλληλεπικαλύπτονται με τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της 
UNFCCC. Καμία πράξη η οποία εκδίδεται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν καθιστά 
τις ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, στο σύνολό τους, 
επαχθέστερες για τα κράτη μέλη.

είναι σύμφωνες ή αλληλεπικαλύπτονται με 
τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο 
πλαίσιο της UNFCCC. Καμία πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν καθιστά τις ενωσιακές και 
διεθνείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, 
στο σύνολό τους, επαχθέστερες για τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 155
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – κεφαλίδα 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκπομπές αιθάλης

Or. en


