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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-054  

κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Bas Eickhout A7-0191/2012 

Μηχανισµός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν 

την κλιµατική αλλαγή 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

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 

(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 
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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 

συµφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.  

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, 

και θα πρέπει τόσο να 
αναλύονται/καθορίζονται σύµφωνα µε 
χωρικά πρότυπα όσο και να 
εξασφαλίζουν συνοχή µε µια αποδοτική 
από πλευράς κόστους πορεία προς το 
µακροπρόθεσµο στόχο για το κλίµα, και 
συγκεκριµένα τη µείωση των εγχώριων 
εκποµπών τουλάχιστον σε ποσοστό 40% 
έως το 2030 και 60% έως το 2040 σε 
σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. 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 

συµφωνίας στο πλαίσιο της UNFCCC.  

 

Τροπολογία  2 

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 

(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, η οδηγία 2009/29/ΕΚ, της 23ης 
Απριλίου 2009, για τροποποίηση της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση 
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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. 

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. Οι 
εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει 
επίσης να στηρίζονται σε πληροφορίες 
που λαµβάνονται από κράτη µέλη µε 
βάση την εφαρµογή της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές1 και της οδηγίας 
2012/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση]2.  

 ______________ 

 1  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 

 2 ΕΕ L ... 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) Η Κύπρος και η Μάλτα 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο σύµφωνα µε την 
απόφαση CP.17 της ∆ιάσκεψης των 
Μερών της UNFCCC (σε ισχύ από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία) και την απόφαση 3/CP15 
της ∆ιάσκεψης των Μερών της UNFCCC 
(σε ισχύ από 26ης Οκτωβρίου 2010) 
αντιστοίχως. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10a) Για να εξασφαλιστούν 
αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για το 
σύστηµα παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων για τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου, θα πρέπει να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε περαιτέρω οικονοµική ή 
διοικητική επιβάρυνση στα κράτη µέλη, 
από την υφιστάµενη. 

Τροπολογία  5 

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 
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(παγκόσµια ηµερήσια µέτρηση 
ανθρωπογενών και αγροτικών εκποµπών 
CO2 και CH4 καθώς και δεξαµενών 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. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων, από τα κράτη µέλη, 
σχετικά µε τις εκποµπές από τις 
θαλάσσιες µεταφορές θα πρέπει να 
θεσπιστούν κατά τρόπο συµπληρωµατικό 

και συνεπή µε τις απαιτήσεις που έχουν 

συµφωνηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC ή, 

στο µέτρο του δυνατού, µε τις απαιτήσεις 

που εφαρµόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο 

του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

(«∆ΝΟ») ή βάσει ενός ενωσιακού µέτρου 

για την αντιµετώπιση των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου από τις θαλάσσιες 

µεταφορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 

παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων 

θα επέτρεπαν την καλύτερη κατανόηση 

των εκποµπών αυτών και την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής. 

(13) Για να βελτιωθεί η ποιότητα των 
στοιχείων για την ρύπανση που 
προκαλείται από πλοία και για να 
ξεπεραστούν οι αδυναµίες που οφείλονται 
στην έλλειψη διαφάνειας κατά την 
πληροφόρηση, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, 

από τους πλοιοκτήτες και από τους 
χειριστές κλιµατικών δεδοµένων που 
έχουν σχέση µε τις θαλάσσιες µεταφορές 
θα πρέπει να θεσπιστούν κατά τρόπο 

συµπληρωµατικό και συνεπή µε τις 

απαιτήσεις που έχουν συµφωνηθεί στο 

πλαίσιο της UNFCCC ή, στο µέτρο του 

δυνατού, µε τις απαιτήσεις που 

εφαρµόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο του 

∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

(«∆ΝΟ») ή βάσει ενός ενωσιακού µέτρου 

για την αντιµετώπιση των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου από τις θαλάσσιες 

µεταφορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 

παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων 

θα επέτρεπαν την καλύτερη κατανόηση 

των εκποµπών αυτών και την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής. 

 

Τροπολογία  7 



 

 

 PE507.373/ 6 

 EL 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) ∆υνάµει 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 στις εκποµπές  µεταξύ 
αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 
χωρών. Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των 
απόλυτων µειώσεων κάτω από τα 
ιστορικά όρια των εκποµπών γραµµής 
βάσης θα πρέπει να επιτευχθεί εντός της 
Ένωσης. Το δίκαιο της Ένωσης 
περιλαµβάνει επίσης ειδικές διατάξεις 
σχετικά µε ορισµένους τύπους 
πιστωτικών µορίων από έργα του 
µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης που θα 
πρέπει να καθορίζονται ειδικότερα στα 
µητρώα και στα συστήµατα υποβολής 
εκθέσεων των κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Είναι επίσης σηµαντική η 
δηµοσιοποίηση στοιχείων σχετικά µε 
ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
στις αναπτυσσόµενες χώρες, µιας 
χρηµατοδότησης που διαφέρει από την 
χρηµατοδότηση έργων βάσει ευέλικτων 
µηχανισµών στους οποίους οι πιστώσεις 
χρησιµοποιούνται για την συµµόρφωση 
µε τις υποχρεώσεις µείωσης των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στις 
βιοµηχανικές χώρες.  
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Η συνεισφορά της Ένωσης στην 
διεθνή χρηµατοδότηση για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
στις αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να 
διοχετεύεται σε ολοένα µεγαλύτερο βαθµό 
µέσω του προϋπολογισµού της Ένωσης. 
Οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από 
µέτρα για την ενσωµάτωση των 
εκποµπών των διεθνών µεταφορών στους 
στόχους της Ένωσης για το κλίµα πρέπει 
να εισπράττονται κεντρικά και να 
διατίθενται στην διεθνή χρηµατοδότηση 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής µέσω του Παγκοσµίου Ταµείου 
για το Κλίµα και τη Βιοποικιλότητα που 
προτείνει η Επιτροπή.  

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
στο πλαίσιο οποιασδήποτε προσεχούς 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
την εφαρµογή των διατάξεων όσον αφορά 
την χρήση και την γνωστοποίηση των 
εσόδων από πλειστηριασµούς και να 
εξετάσει το ενδεχόµενο διάθεσης 
τµήµατος των εν λόγω εσόδων στο 
Παγκόσµιο Ταµείο για το Κλίµα και τη 
Βιοποικιλότητα και σε δράσεις για το 
κλίµα εντός της Ένωσης. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Οι ισχύουσες κατευθυντήριες 
γραµµές της UNFCCC για την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου συνιστούν την υποβολή 
εκθέσεων για τις εκποµπές µεθανίου σε 
χρονικό ορίζοντα εκατονταετίας. 
∆εδοµένου του υψηλού δυναµικού 
πλανητικής αύξησης της θερµοκρασίας 
(GWP) και του σχετικά περιορισµένου 
ατµοσφαιρικού κύκλου ζωής του, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις 
επιπτώσεις που θα έχει για τις πολιτικές 
και για τα µέτρα το ενδεχόµενο έγκρισης 
εικοσαετούς ορίζοντα για το µεθάνιο σε 
σχέση µε τους µεσοπρόθεσµους και 
µακροπρόθεσµους στόχους της Ένωσης 
για την κλιµατική αλλαγή.  

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι αεροπορικές µεταφορές έχουν 

επίπτωση στο κλίµα του πλανήτη µέσω της 

έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 

αλλά επίσης µέσω άλλων εκποµπών και 

µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου και της 

αύξησης των θυσάνων. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες 

επιστηµονικές γνώσεις όσον αφορά τις 

επιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιµο να 

διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού επικαιροποιηµένη 

εκτίµηση των επιπτώσεων των 

αεροµεταφορών στο παγκόσµιο κλίµα που 

δεν σχετίζονται µε το CO2.  

(22) Οι αεροπορικές µεταφορές έχουν 

επίπτωση στο κλίµα του πλανήτη µέσω της 

έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 

αλλά επίσης µέσω άλλων εκποµπών και 

µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου και της 

αύξησης των θυσάνων. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες 

επιστηµονικές γνώσεις όσον αφορά τις 

επιπτώσεις αυτές, είναι σκόπιµο αφενός να 

διενεργείται τακτικά στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού επικαιροποιηµένη 

εκτίµηση των επιπτώσεων των 

αεροµεταφορών στο παγκόσµιο κλίµα που 

δεν σχετίζονται µε το CO2, και αφετέρου 
να διατυπώνονται συστάσεις σχετικά µε 
εφικτές πολιτικές επιλογές για την 
αντιµετώπισή τους.  
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Προκειµένου να διασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρµογής του άρθρου 20 

παράγραφος 5 του παρόντος κανονισµού, 

ενδείκνυται να εκχωρηθούν εκτελεστικές 

αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Για να 

θεσπιστούν εναρµονισµένες απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων σχετικά µε την 

παρακολούθηση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου και άλλων πληροφοριών 

συναφών µε την πολιτική για την 

κλιµατική αλλαγή, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 

αναθεώρηση του παραρτήµατος Ι του 

παρόντος κανονισµού, την υποβολή 

εκθέσεων από τα κράτη µέλη για τη 

LULUCF και τις θαλάσσιες µεταφορές, τα 

εθνικά συστήµατα των κρατών µελών, την 

εξέταση από εµπειρογνώµονες των 

δεδοµένων των απογραφών των κρατών 

µελών, τις λεπτοµερείς απαιτήσεις ως προς 

το περιεχόµενο, τη δοµή, τον µορφότυπο 

και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων 

από τα κράτη µέλη, καθώς και την 

κατάργηση και την τροποποίηση 

ορισµένων υποχρεώσεων δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού. Είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατά τον δέοντα τρόπο διαβίβαση των 

συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

(25) Προκειµένου να διασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρµογής του άρθρου 20 

παράγραφος 5 του παρόντος κανονισµού, 

ενδείκνυται να εκχωρηθούν εκτελεστικές 

αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρµοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 
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Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

 (25α) Για να θεσπιστούν εναρµονισµένες 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά µε 

την παρακολούθηση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου και άλλων πληροφοριών 

συναφών µε την πολιτική για την 

κλιµατική αλλαγή, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 

αναθεώρηση του παραρτήµατος Ι του 

παρόντος κανονισµού, την υποβολή 

εκθέσεων από τα κράτη µέλη για τη 

LULUCF και τις θαλάσσιες µεταφορές, τα 

εθνικά συστήµατα των κρατών µελών, την 

εξέταση από εµπειρογνώµονες των 

δεδοµένων των απογραφών των κρατών 

µελών, τις λεπτοµερείς απαιτήσεις ως προς 

το περιεχόµενο, τη δοµή, τον µορφότυπο 

και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων 

από τα κράτη µέλη, καθώς και την 

κατάργηση και την τροποποίηση 

ορισµένων υποχρεώσεων δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού. Είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατά τον δέοντα τρόπο διαβίβαση των 

συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

 __________________ 

 1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) 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 Κείµενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0384. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 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· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 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· 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στις στρατηγικές της Ένωσης και των 

κρατών µελών για ανάπτυξη µε χαµηλές 

ανθρακούχες εκποµπές και στην 

ενδεχόµενη επικαιροποίησή τους σύµφωνα 

µε την απόφαση 1/CP.16· 

α) στους ποσοτικά καθορισµένους 
στόχους µείωσης των εκποµπών σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας και στις 
στρατηγικές της Ένωσης και των κρατών 

µελών για ανάπτυξη µε χαµηλές 

ανθρακούχες εκποµπές και στην 

ενδεχόµενη επικαιροποίησή τους σύµφωνα 

µε την απόφαση 1/CP.16· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
από θαλάσσια σκάφη που καταπλέουν 
στους λιµένες των κρατών µελών· 

δ) κλιµατικού περιεχοµένου πληροφορίες 
σχετικά µε θαλάσσια σκάφη που 
καταπλέουν στους λιµένες των κρατών 

µελών· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) 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 Κείµενα που εγκρίθηκαν, 
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P7_TA(2011)0384. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφοι 1 και 2 

 

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: 

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 δεσµεύσεων της 

Ένωσης και των κρατών µελών βάσει της 

UNFCCC για περιορισµό ή µείωση των 

ανθρωπογενών εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου· 

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 και 
ακολουθώντας µια οικονοµικά αποδοτική 
πορεία, συµπεριλαµβανοµένων των 
οροσήµων για τις εγχώριες µειώσεις των 
εκποµπών κατά το 2030 και το 2040, στο 
πλαίσιο των αναγκαίων σύµφωνα µε την 

IPCC µειώσεων από τις ανεπτυγµένες 

χώρες ως οµάδα. 
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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 που έχει αναλυθεί σύµφωνα µε 
χωρικά κριτήρια 18 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού ή, 

ενδεχοµένως, σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα το οποίο συµφωνήθηκε 

διεθνώς στο πλαίσιο της διαδικασίας 

UNFCCC. 

 2a. Τα κράτη µέλη και, εξ ονόµατος της 
Ένωσης, η Επιτροπή οφείλουν να 
αναθεωρούν και να επικαιροποιούν τις 
αντίστοιχες οικείες στρατηγικές 
ανάπτυξης µε χαµηλές ανθρακούχες 
εκποµπές, όποτε το κρίνουν σκόπιµο, και 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. 

 

 

Τροπολογία  21 

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 σχετικά µε 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. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 
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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, κατά περίπτωση, 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· 

 

Τροπολογία  23 

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· 

 

 

Τροπολογία  24 

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· 

 

Τροπολογία  25 

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. 
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Τροπολογία   26 

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, µε βάση αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας 
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, ή τη σηµασία των εν λόγω αερίων 
θερµοκηπίου· 

 

 

Τροπολογία  27 

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. 

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 µε στόχο να 
διασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της συµβολής του τοµέα 
στις µειώσεις εκποµπών στην Ένωση· 

 

 

Τροπολογία  28 

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 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αρχικό έλεγχο των 

δεδοµένων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη 

δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του 
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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. 

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 σηµαντικά ερωτήµατα που 
προκύπτουν από τον αρχικό έλεγχο έως τις 

15 Μαρτίου, µαζί µε την υποβολή της 

οριστικής απογραφής για το έτος X-2. 

 

Τροπολογία  29 

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 

γραµµές που εφαρµόζονται για τη σύνταξη 

των εθνικών απογραφών αερίων 

θερµοκηπίου. 

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, σε 
στενή συνεργασία µε το εν λόγω κράτος 
µέλος, εκτιµήσεις οι οποίες βοηθούν το 
οικείο κράτος µέλος να ολοκληρώσει τις 

σχετικές εκτιµήσεις της απογραφής του. 

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 

χρησιµοποιεί µεθόδους σύµφωνες µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές που 

εφαρµόζονται για τη σύνταξη των εθνικών 

απογραφών αερίων θερµοκηπίου. 

 

Τροπολογία   30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές CO2 
από τις θαλάσσιες µεταφορές 

Υποβολή εκθέσεων για τα κλιµατικά 
δεδοµένα που σχετίζονται µε τις 

θαλάσσιες µεταφορές 

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 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 29 του 

παρόντος κανονισµού έως την ηµεροµηνία 
που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 
της οδηγίας 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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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 ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισµού («∆ΝΟ») 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.  

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 1 για να καθορίσει τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων όσον αφορά τα κλιµατικά 
δεδοµένα που σχετίζονται µε τις 
θαλάσσιες µεταφορές που συνδέονται µε 

θαλάσσια σκάφη τα οποία καταπλέουν 

στους λιµένες των κρατών Οι απαιτήσεις 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

που θεσπίζονται είναι σύµφωνες µε 

µεθοδολογίες που έχουν συµφωνηθεί στο 
πλαίσιο της UNFCCC και µε µεθοδολογίες 
που εφαρµόζονται στα σκάφη στο πλαίσιο 

του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

(«∆ΝΟ») 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, 
διατήρησης και δηµοσίευσης δεδοµένων.  

 Στις απαιτήσεις υπόκεινται σκάφη που 
ευθύνονται για σηµαντικές εκποµπές, 
συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 
δεξαµενοπλοίων, πλοίων µεταφοράς 
φορτίου χύδην, φορτηγών πλοίων εν γένει 
και πλοίων µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων, που υπόκεινται 
στις κατάλληλες διατάξεις σχετικά µε 
µεγέθη de minimis και όρια διακίνησης. 

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.  

2. Μετά τη έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης δυνάµει της παραγράφου 1, τα 
κράτη µέλη προσδιορίζουν και 

συγκεντρώνουν για να τα διαβιβάσουν 
στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA) έως τις 15 Ιανουαρίου 
κάθε έτους («έτος Χ») για το έτος Χ-2, τα 
κλιµατικά δεδοµένα που σχετίζονται µε 
τις θαλάσσιες µεταφορές και θέτουν 
αυτές τις πληροφορίες στην διάθεση του 
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κοινού Οι εν λόγω πληροφορίες 
διατίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι χρήσιµες στους ναυλωτές ή στους 
χρήστες παροµοίων σκαφών. 

 2a. Ο EMSA παρέχει αναλύσεις, µεταξύ 
άλλων, σχετικά µε τον συνολικό 
αντίκτυπο των θαλασσίων µεταφορών 
στο παγκόσµιο κλίµα, οι οποίες 
βασίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχονται βάσει της παραγράφου 2, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων 
που δεν σχετίζονται µε το CO2, όπως 
εκείνων που οφείλονται στην αιθάλη, 
καθώς και εκείνων των αερολυµάτων, και 
εκπονεί προβλέψεις που βασίζονται 
µεταξύ άλλων στην µοντελοποίηση και 
στα δεδοµένα κίνησης. Ο EMSA 
επανεξετάζει σε τακτά διαστήµατα τα 
αποτελέσµατα της µοντελοποίησης µε 
σηµείο αναφοράς τις επιστηµονικές 
εξελίξεις.  

 Ο EMSA προτείνει επίσης εναλλακτικές 
δυνατότητες για την θέσπιση συστήµατος 
επισήµανσης περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. 

 _______ 

 1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63. 

 

 

 

Τροπολογία  31 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 − στοιχείο γ – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές 

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:  

γ) πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές 

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, για την αύξηση του 
ενεργειακού µεριδίου από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας ή για την µείωση της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας, παρουσιασµένες 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:  

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σηµείο vi 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi) εκτιµήσεις για το προβλεπόµενο κόστος 

των πολιτικών και των µέτρων και, 

ενδεχοµένως, εκτιµήσεις για τις 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες των 

πολιτικών και των µέτρων, 

vi) εκτιµήσεις για το προβλεπόµενο κόστος 

και όφελος των πολιτικών και των µέτρων 
και, ενδεχοµένως, εκτιµήσεις για τις 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και τα οφέλη 
που επιτεύχθηκαν εξαιτίας των πολιτικών 



 

 

 PE507.373/ 21 

 EL 

και των µέτρων, 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

 

 

Τροπολογία  35 

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, κάθε εκτίµηση του 

κόστους και των αποτελεσµάτων των 

εθνικών πολιτικών και µέτρων, εφόσον 
διατίθενται, 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 υπάρχουσες 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. 

 

Τροπολογία  36 

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 
επικαιροποιηµένες προβλέψεις που έχουν 
στη διάθεσή τους. Σε περίπτωση που 
κράτος µέλος δεν υποβάλει, έως τις 15 

Μαρτίου κάθε έτους, πλήρεις προβλέψεις, 

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. 

 

 

 Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16  

 

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 

διετίας, 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 καταιγίδες, 
οι τυφώνες και άλλα ακραία καιρικά 
φαινόµενα). 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17  

 

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 τις 15 Μαρτίου κάθε έτους 

(«έτος Χ»), τα κράτη µέλη, µε βάση τα 

βέλτιστα διαθέσιµα δεδοµένα και 
κάνοντας χρήση κοινού µορφοτύπου, που 
έχει κατά προτίµηση συµφωνηθεί στο 
πλαίσιο της UNFCCC, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή: 

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 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: 

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, 

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 σύµφωνα µε την UNFCCC, 
ανά είδος χρηµατοδοτικού µέσου και 
διαύλου, όπως διµερείς, περιφερειακοί ή 

άλλοι πολυµερείς δίαυλοι, 

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 

iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 

χρηµατοδοτικές ροές, είτε µέσω 
προγράµµατος είτε µέσω δηµοσιονοµικής 
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 
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κλιµατική αλλαγή, πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της 

µεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την 

κλιµατική αλλαγή και διαχωρίζοντας την 
χρηµατοδότηση της µείωσης των 
εκποµπών που προέρχονται από την 
αποψίλωση και υποβάθµιση των δασών 
(REDD+) από άλλες χρηµατοδοτικές 
ροές, 

iv) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 

δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, 

ανάλογα µε την περίπτωση, σε 

αναπτυσσόµενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής για την προσαρµογή τους στις εν 

λόγω επιπτώσεις, 

iv) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 

δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, 

ανάλογα µε την περίπτωση, σε 

αναπτυσσόµενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής για την προσαρµογή τους στις εν 

λόγω επιπτώσεις, καθορίζοντας τη 
δικαιούχο χώρα, τον τοµέα και τη µορφή 
δραστηριότητας, 

v) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 

δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, 

ανάλογα µε την περίπτωση, σε 

αναπτυσσόµενες χώρες για τον µετριασµό 

των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, 

v) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

βοήθεια που παρέχεται τόσο από τον 

δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, 

ανάλογα µε την περίπτωση, σε 

αναπτυσσόµενες χώρες για τον µετριασµό 

των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, 

καθορίζοντας τη δικαιούχο χώρα, τον 
τοµέα και τη µορφή δραστηριότητας, 

 va) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε 
νέες και πρόσθετες χρηµατοδοτικές ροές 
του ιδιωτικού τοµέα µε µόχλευση 
διµερούς χρηµατοδότησης 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, 
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών 
σχετικά µε το ύψος, τη χρήση της εν λόγω 
χρηµατοδότησης για µέτρα προσαρµογής, 
µετριασµού ή REDD+, τη δικαιούχο 
χώρα, τον τοµέα και τη µορφή της 
δραστηριότητας και τη µορφή 
χρηµατοδότησης και των µέσων για την 
κινητοποίηση ή τη µόχλευση των εν λόγω 
χρηµατοδοτικών πόρων· 
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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 τις 

δραστηριότητες του κράτους µέλους για τη 

µεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόµενες 

χώρες σύµφωνα µε την UNFCCC και για 
τις µεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος 

X-1, πληροφορίες σχετικά µε τις 

προγραµµατισµένες δραστηριότητες για τη 

µεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόµενες 

χώρες 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, την πηγή χρηµατοδότησης από 
τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα και τον 
τύπο της µεταφερθείσας τεχνολογίας , και 
να γίνεται διάκριση µεταξύ 
δραστηριοτήτων του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Υποβολή εκθέσεων για την 
χρηµατοπιστωτική στήριξη και τη 

µεταφορά τεχνολογίας σε 
αναπτυσσόµενες χώρες 

 Η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες 
γραµµές και εγκρίνει κοινό υπόδειγµα σε 
µορφή πίνακα, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
καθορίζονται στο πλαίσιο της UNFCCC, 
προκειµένου να διασφαλίσει την 
συγκρισιµότητα των εκθέσεων που 
υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο. 

 
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο πριν τις 15 Μαρτίου κάθε 
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έτους («έτος Χ»), κάνοντας χρήση του 
κοινού υποδείγµατος, σχετικά µε την 
χρηµατοπιστωτική στήριξη και τη 
µεταφορά τεχνολογίας προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες µέσω του 
προϋπολογισµού, των µηχανισµών και 
των ταµείων της Ένωσης, και κυρίως 
µέσω του Ταµείου για το Κλίµα και τη 
Βιοποικιλότητα. 

 
Η Επιτροπή, προκειµένου να διασφαλίσει 
την διαφάνεια του συνόλου των 
χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της 
Ένωσης, δηµοσιοποιεί µέχρι τις 15 
Ιουνίου κάθε χρόνου το σύνολο των 
στοιχείων που διαθέτει η Ένωση για το 
έτος Χ-1 σε κοινή, διαδικτυακή 
πλατφόρµα.  

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη λεπτοµερή αιτιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·  

α) το ποσό των πιστώσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του και λεπτοµερή αιτιολόγηση 
όπως αυτή που απαιτεί το άρθρο 6 
παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 

406/2009/ΕΚ  

 

Τροπολογία  41 

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 και 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 αριθ. 406/2009/ΕΚ και τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν συµµόρφωση 
µε το άρθρο 11β παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά τις 
δραστηριότητες υδροηλεκτρικών έργων 
µε δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 
MW καθώς και τις πληροφορίες για τον 
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τρόπο µε τον οποίο η οικεία πολιτική 

προµηθειών συµβάλλει στην επίτευξη 

διεθνούς συµφωνίας σχετικά µε την 

κλιµατική αλλαγή· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) πληροφορίες σχετικά µε το πώς η 
χρήση πιστώσεων λειτουργεί 
συµπληρωµατικά στις προσπάθειες για 
εγχώριες µειώσεις κάτω από τα ιστορικά 
όρια των εκποµπών γραµµής βάσης.  

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά υποδείγµατα 
εκθέσεων σύµφωνα µε τα στοιχεία β), γ) 
και δ) του πρώτου εδαφίου προκειµένου 
να διασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια 
και συγκρισιµότητα των εκθέσεων. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

δυνάµει του παρόντος άρθρου. 

4. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις 

εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή 

δυνάµει του παρόντος άρθρου. Η 
Επιτροπή θέτει το σύνολο των στοιχείων 
που διαθέτει η Ένωση στη διάθεση του 
κοινού σε ευκόλως προσβάσιµη µορφή.  

 

Τροπολογία  45 
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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 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 αριθ. 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 στην εν λόγω διαδικασία. 

 

Τροπολογία  46 

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 κατόπιν διαβούλευσης µε τα 
κράτη µέλη. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 
για τον προσδιορισµό του συνολικού 

αθροίσµατος των εκποµπών για το 

αντίστοιχο έτος, που προκύπτει από τα 

διορθωµένα δεδοµένα απογραφής για κάθε 

κράτος µέλος µετά την ολοκλήρωση της 

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον προσδιορισµό του 
συνολικού αθροίσµατος των εκποµπών για 

το αντίστοιχο έτος, που προκύπτει από τα 

διορθωµένα δεδοµένα απογραφής για κάθε 

κράτος µέλος µετά την ολοκλήρωση της 
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ετήσιας εξέτασης. ετήσιας εξέτασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 2.  

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

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: 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 − στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) του µακροπρόθεσµου στόχου για το 
κλίµα και µιας πορείας οικονοµικά 
αποδοτικής για τη µείωση των εθνικών 
εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων των 
οροσήµων για το 2030 και το 2040·  

 

 

Τροπολογία  50 

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 

2. Η Επιτροπή εκτιµά ανά διετία τις 
συνολικές επιπτώσεις των αεροπορικών 

µεταφορών στο κλίµα του πλανήτη, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν 
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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. 

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 χρησιµοποιώντας 
µοντελοποίηση και δεδοµένα εναέριας 
κυκλοφορίας. Η Επιτροπή προσαρµόζει 
τακτικά την µοντελοποίηση µε σηµείο 
αναφοράς κυρίως τις επιστηµονικές 
εξελίξεις.  

Τροπολογία  51 

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. Τόσο στην πρώτη 
έκθεση όσο και  σε προσεχείς εκθέσεις, 
εφόσον το κρίνει σκόπιµο, η Επιτροπή 
αναλύει τις επιπτώσεις που θα έχει για τις 
πολιτικές και για τα µέτρα το ενδεχόµενο 
έγκρισης εικοσαετούς ορίζοντα για το 
µεθάνιο σε σχέση µε τους 
µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους 
στόχους της Ένωσης για την κλιµατική 
αλλαγή. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 28 ∆ιαγράφεται 

Κατάργηση ή τροποποίηση υποχρεώσεων  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα 
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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 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. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Όταν γίνεται παραποµπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισµού (EΕ) αριθ. 
182/2011. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – τίτλος 7α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκποµπές αιθάλης 

 

 

 

 

 

 

 


