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Τροπολογία 8
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» 
ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η 
απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» 
ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν 
σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των 
προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν 
νέες απαιτήσεις ως προς την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή 
των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών 
σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν 
την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές 
αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της 
αντιμετώπισης της προσαρμογής με την 
ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 
1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν 
να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια 
ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια 
αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και να 
εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής 
μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης.
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
διευκολύνει, μέσω των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών 
και των μελλοντικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
που θα απορρέουν από περαιτέρω 
αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς 

(4) Η απόφαση 1/CP.15 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.15» 
ή «συμφωνία της Κοπεγχάγης») και η 
απόφαση 1/CP.16 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC («απόφαση 1/CP.16» 
ή «συμφωνίες του Κανκούν») συνέβαλαν 
σημαντικά στην πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση, κατά ισόρροπο τρόπο, των 
προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή. Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν 
νέες απαιτήσεις ως προς την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων, που ισχύουν για την εφαρμογή 
των φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών 
σχετικά με τις οποίες δεσμεύθηκαν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη, και προβλέπουν 
την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Με τις αποφάσεις αυτές 
αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της 
αντιμετώπισης της προσαρμογής με την 
ίδια προτεραιότητα με τον μετριασμό.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 
1/CP.16, οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν 
να εκπονήσουν στρατηγικές ή σχέδια 
ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Οι στρατηγικές ή τα σχέδια 
αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και να 
εξασφαλίσουν τη συνέχιση της υψηλής 
μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης, 
ενώ οφείλουν να συνάδουν με μια 
οικονομικά αποδοτική πορεία προς τον 
στόχο του 2050 για το κλίμα που έχει 
θέσει η ΕΕ. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να διευκολύνει, μέσω των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπει, την εφαρμογή των σημερινών 
και των μελλοντικών απαιτήσεων 
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συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC. παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
που θα απορρέουν από περαιτέρω 
αποφάσεις ή από την έγκριση διεθνούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.

Or. en

Τροπολογία 9
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως 
η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, της 23ης 
Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των 
κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας 
για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 
2020 και η οδηγία 2009/29/ΕΚ, της 23ης 
Απριλίου 2009, για τροποποίηση της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση 
και την επέκταση του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας, αποτελεί μία 
ακόμη σταθερή δέσμευση της Ένωσης και 
των κρατών μελών για σημαντική μείωση 
των οικείων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Το ενωσιακό σύστημα 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
για τις εκπομπές θα πρέπει επίσης να 
επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες 
απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

(5) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια που εκδόθηκε το 2009, και ιδίως 
η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, περί 
των προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, η οδηγία 
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009, για τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την 
επέκταση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας και η οδηγία 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές1, αποτελεί μία ακόμη 
σταθερή δέσμευση της Ένωσης και των 
κρατών μελών για σημαντική μείωση των 
οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Το ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές 
θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί με 
βάση τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω 
νομοθεσίας.
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_____________
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.

Or. en

Τροπολογία 10
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, 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 
χρήσης γης, της αλλαγής των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία (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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 11
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13
Fiona Hall

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, χαράσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγική ανάπτυξης με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να
διασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 14
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις των 
κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και ότι 
επιτυγχάνονται οι μακροπρόθεσμες 
μειώσεις 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, με μια πτωτική 
πορεία της τάξης του 25% τουλάχιστον 
στις εσωτερικές μειώσεις έως το 2020, 
του 40% έως το 2030 και του 60% έως το 
2040 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 15
Fiona Hall

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 εκπομπών κατά 
80 έως 95% μέχρι το 2050, σύμφωνα με 
μια οικονομικά αποδοτική πτωτική 
πορεία της τάξης του 25% τουλάχιστον 
έως το 2020, του 40% έως το 2030 και 
του 60% έως το 2040 σε σύγκριση με τα 
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επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των 
αναγκαίων σύμφωνα με την IPCC 
μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως 
ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 16
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για να επιτευχθεί η στρατηγική 
ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές, τα κράτη μέλη συστήνουν 
εθνικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Or. ro

Τροπολογία 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού ή, ενδεχομένως, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο 
συμφωνήθηκε διεθνώς στο πλαίσιο της 
διαδικασίας UNFCCC.

Or. en
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Τροπολογία 18
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν
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.

Or. en

Τροπολογία 19
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τα μερίδια 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 
κάθε έτους, για το έτος X-2, σχετικά με:
(α) την ακαθάριστη τελική τους 
κατανάλωση ενέργειας
(β) το ενεργειακό μερίδιο που λαμβάνουν 
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από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
προσδιορίζοντας το μερίδιο και την 
ποσότητα της ενέργειας που λαμβάνουν 
από βιομάζα, με διάκριση μεταξύ στερεάς 
βιομάζας και υγρών βιοκαυσίμων, και 
την βιονενέργεια από τα απόβλητα και 
κατάλοιπα.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
εκθέσεις τους στην διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 20
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές CO2 
από τις θαλάσσιες μεταφορές

διαγράφεται

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 
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απαιτήσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων ελαχιστοποιούν τον 
φόρτο εργασίας των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων με τη χρησιμοποίηση 
κεντρικού συστήματος συλλογής και 
διατήρησης δεδομένων.
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.

Or. en

Τροπολογία 21
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 

εξοικονομήσεις ενέργειας
Για να διασφαλιστεί μια ολιστική και 
συνολική προσέγγιση σε σχέση με την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων όσον αφορά τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου κάθε 
έτους («έτος Χ»), για το έτος X-2, σχετικά 
με:
α) την ακαθάριστη τελική τους 
κατανάλωση ενέργειας και
β) το ενεργειακό μερίδιο που λαμβάνουν 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Or. en

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα μητρώα τίθενται στη διάθεση του 
κοινού προς ενημέρωση και παρέχεται 
στο κοινό διαδικτυακή πρόσβαση σε 
αυτά.

Or. ro

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών 
δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για 
κάθε έτος της πρώτης περιόδου 
δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης των θεμάτων εφαρμογής, 
αποσύρουν από το μητρώο AAU, RMU, 
ERU και CER ισοδύναμες προς τις 
καθαρές εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο 
έτος.

1. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών 
δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για 
κάθε έτος της πρώτης περιόδου 
δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης των θεμάτων εφαρμογής, 
αποσύρουν από το μητρώο
χρησιμοποιημένες AAU, RMU, ERU και
CER ισοδύναμες προς τις καθαρές 
εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο έτος.

Or. ro

Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά το τελευταίο έτος της 
περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη 
αποσύρουν τις μονάδες από το μητρώο 
πριν από το τέλος της συμπληρωματικής 
περιόδου για την τήρηση των δεσμεύσεων 
που καθορίζονται στην απόφαση 
11/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο.

2. Όσον αφορά το τελευταίο έτος της 
περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη 
αποσύρουν τις χρησιμοποιημένες μονάδες 
από το μητρώο πριν από το τέλος της 
συμπληρωματικής περιόδου για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται 
στην απόφαση 11/CMP.1 της διάσκεψης 
των μερών της UNFCCC που επέχει θέση 
συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του 
Κιότο.

Or. ro

Τροπολογία 25
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 μπορούν να διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε 
έτους («έτος Χ»):

Or. en

Τροπολογία 26
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές (γ) πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές 
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πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και την 
εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και 
μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από 
καταβόθρες, κατά τομείς για έκαστο των 
αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι 
πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από 
παραπομπές στις εφαρμοστέες εθνικές ή 
ενωσιακές πολιτικές, και ιδίως στις 
πολιτικές για την ποιότητα του αέρα, και 
περιλαμβάνουν:

πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και την 
εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών και 
μέτρων για τον περιορισμό ή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
πηγές ή την καλύτερη απορρόφηση από 
καταβόθρες, την αύξηση του ενεργειακού 
μεριδίου από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή τη μείωση της ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας, κατά 
τομείς για έκαστο των αερίων θερμοκηπίου 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες 
αυτές συνοδεύονται από παραπομπές στις 
εφαρμοστέες εθνικές ή ενωσιακές 
πολιτικές, και ιδίως στις πολιτικές για την 
ποιότητα του αέρα, και περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 27
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο η δράση του κράτους μέλους 
συνάδει με μια οικονομικά αποδοτική 
πορεία προς τον μακροπρόθεσμο στόχο 
της ΕΕ για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 28
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο η δράση του κράτους μέλους 
συνάδει με μια οικονομικά αποδοτική 
πορεία προς το στόχο του 2050 για το 
κλίμα που έχει θέσει η ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 29
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 μία φορά κάθε δύο έτη, έως τις
15 Μαρτίου του αντίστοιχου 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:

Or. en

Τροπολογία 30
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
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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
μία φορά κάθε δύο έτη, έως τις 15 
Μαρτίου του αντίστοιχου 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).

Or. en

Τροπολογία 31
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εισαγωγή

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, με βάση τα βέλτιστα 
διαθέσιμα δεδομένα, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή μία φορά κάθε δύο έτη, πριν 
από τις 15 Μαρτίου του αντίστοιχου 
έτους («έτος Χ»):

Or. en

Τροπολογία 32
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 33
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 34
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 36
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 37
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως, με βάση 
τις πληροφορίες που υποβάλλονται 
δυνάμει των άρθρων 7, 8, 11 και 15 έως 18 
του παρόντος κανονισμού, και σε 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την 
πρόοδο που σημειώνεται από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την 
τήρηση των κατωτέρω δεσμεύσεων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει 
συντελεστεί επαρκής πρόοδος:

1. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως, με βάση 
τις πληροφορίες που υποβάλλονται 
δυνάμει των άρθρων 7, 8, 11, 14 και 15 
έως 18 του παρόντος κανονισμού, και σε 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την 
πρόοδο που σημειώνεται από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την 
τήρηση των κατωτέρω δεσμεύσεων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει 
συντελεστεί επαρκής πρόοδος:

Or. en

Τροπολογία 38
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 39
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο 
στόχο του 2050 για το κλίμα και εάν οι 
μειώσεις στα κράτη μέλη συνάδουν με 
μια οικονομικά αποδοτική πτωτική 
πορεία με μείωση της τάξης του 25% έως 
το 2020, 40% έως το 2030 και 60% έως 
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το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990.

Or. en

Τροπολογία 40
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο 
στόχο για το κλίμα και μια πτωτική 
πορεία των εσωτερικών μειώσεων της 
τάξης του 25% έως το 2020, 40% έως το 
2030 και 60% έως το 2040, σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990.

Or. en

Τροπολογία 41
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
στην οποία συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.

3. Έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
στην οποία συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου. Στην πρώτη έκθεση 
αλλά και σε επόμενες εκθέσεις η 
Επιτροπή οφείλει, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, να αναλύσει τις επιπτώσεις που 
θα έχει για τις πολιτικές και για τα μέτρα 
το ενδεχόμενο έγκρισης εικοσαετούς 
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ορίζοντα για το μεθάνιο σύμφωνα με τους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους της Ένωσης για την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή που αναφέρεται στα άρθρα 7, 10, 
11, 20 και 26 έως 28 του παρόντος 
κανονισμού ισχύει επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή που αναφέρεται στα άρθρα 7, 10, 
11, 20 και 26 έως 28 του παρόντος 
κανονισμού ισχύει για επτά έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της 
επταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. ro


