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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Υπογραμμίζει ότι, η πρόταση της Επιτροπής για αντικατάσταση της απόφασης 
280/2004/ΕΚ με κανονισμό μπορεί να αποτελέσει το διάδρομο για τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής της μέσω της βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος 
παρακολούθησης και εφαρμογής. Υπό το φως της εμπειρίας, οι διατάξεις του 
κοινοτικού συστήματος που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την εξακρίβωση εκπομπών χρήζουν βελτίωσης.

2. Τονίζει ότι η UNFCCC δεσμεύει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να 
αναπτύξουν, να ενημερώνουν περιοδικά, να δημοσιεύουν και να αναφέρουν στη 
διάσκεψη των μερών τις εθνικές απογραφές για τις ανθρωπογενείς εκπομπές ανά πηγή 
εκπομπής καθώς και τις δεσμεύσεις ανά δεξαμενή παγίδευσης όλων των αερίων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία δεν ελέγχονται από το 
πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 
όζοντος, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη 
διάσκεψη των μερών.

3. Επισημαίνει ότι ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου είναι η σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε 
να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της 
θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε 
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τονίζει την ανάγκη υλοποίησης της 
απόφασης της Συνόδου της Κοπεγχάγης, 
με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση, 
που έχουν αναλάβει οι αναπτυγμένες 
χώρες για οικονομική στήριξη των 
αναπτυσσομένων χωρών, ως μέτρο που 
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θα τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για 
μείωση των ρύπων.

Or. el

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τα εθνικά όρια εκπομπών για 
ατμοσφαιρικούς ρύπους τα οποία πρέπει 
να είναι βασισμένα στην αρχή της κοινής 
αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης των 
συμβαλλομένων μερών.

Or. el

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Επισημαίνει ότι η Κύπρος και η 
Μάλτα έχουν ενταχθεί στο Παράρτημα Ι 
του Πρωτόκολλου του Κιότο, απόφαση 
CP.17(με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2013 ή σε κατοπινή ημερομηνία) και
απόφαση 3/CP15 αντίστοιχα (με ισχύ από 
την 26η Οκτωβρίου 2010).

Or. el

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Θεωρεί ότι για να είναι 
αποτελεσματικό το σύστημα 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
περαιτέρω οικονομική ή διοικητική 
επιβάρυνση στα κράτη μέλη, από την 
υφιστάμενη.

Or. el

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Υπενθυμίζει ότι στη διάσκεψη των 
μερών της UNFCCC(CΟP) που διεξήχθη 
στο Ντέρμπαν(CΟP17), η Ένωση και τα 
κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στην 
δημιουργία του Πράσινου ταμείου για να 
παράσχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες 
οικονομική βοήθεια, για την 
αντιμετώπιση και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, το οποίο πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η έκθεση του 2010 για την Παγκόσμια 
Ανάπτυξη εκτιμά πως στις φτωχές χώρες 
στο συνολικό πρόσθετο κόστος του 
μετριασμού και της προσαρμογής θα 
κυμανθεί μέχρι το έτος 2030 από 170 έως 
275 δις δολάρια.

Or. el

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Εκφράζει για ακόμη μια φορά την 
ανησυχία της σχετικά με την επέκταση 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και 
την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η οποία μέχρι 
στιγμής δεν έχει επιφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα.

Or. el

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η αρμοδιότητα  που δίνεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις  για να προσθέτει ή να διαγράφει 
ουσίες από τον κατάλογο των αερίων 
θερμοκηπίου που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να συνάδει με κάθε νέα διεθνή 
συμφωνία.

Or. el


