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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο “Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία”, η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της “Ενίσχυση της 
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για 
το 2030 — Επενδύουμε σε ένα κλιματικά 
ουδέτερο μέλλον προς όφελος των 
πολιτών μας”9, αξιολόγησε τον στόχο της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030 βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10. Υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, 
έως το 2030 θα πρέπει να μειωθούν οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να 
ενισχυθούν οι απορροφήσεις, έτσι ώστε οι 
καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, ήτοι οι εκπομπές μετά την 
αφαίρεση των απορροφήσεων, να 
μειωθούν στο σύνολο της οικονομίας και 
σε εγχώριο επίπεδο κατά τουλάχιστον 55 
% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990.  Ο νέος αυτός στόχος της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030 
αποτελεί επακόλουθη επιδίωξη για τους 
σκοπούς του άρθρου 2 σημείο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και, 

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την 
αύξηση του ενωσιακού στόχου μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνέπειά του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2040. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε 
ότι όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
και ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να 
επωμιστούν το μερίδιό τους. Δεδομένου 
του στόχου της Ένωσης για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο 
έως το 2050, είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί περαιτέρω η δράση για το κλίμα 
και ιδίως να αυξηθεί ο στόχος της Ένωσης 
για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 ώστε να 
προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 
70 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει, έως 
τις 30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
τροποποιηθούν αναλόγως η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
υψηλότερου στόχου και άλλες συναφείς 
ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και προάγουν 
την κυκλική οικονομία.
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συνεπώς, αντικαθιστά την επιδίωξη για 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για 
το 2030 σε επίπεδο Ένωσης, που ορίζεται 
στο εν λόγω σημείο.  Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την 
εφαρμογή του κλιματικού στόχου για το 
2030 προκειμένου να επιτευχθούν οι εν 
λόγω καθαρές μειώσεις εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 48 της επιτροπής ENVI, προκειμένου να αυξηθεί ο στόχος για το 
2030 ώστε να προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, και να υπάρξει προσαρμογή στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040. Η 
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, του 2019, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών κατέδειξε ότι 
χρειαζόμαστε μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 67 % έως το 2030, προκειμένου να 
συμβάλουμε στην πορεία προς τους 1,5 °C. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί 
κάτι λιγότερο από αυτό. Συνεκτιμούμε επίσης το ζήτημα της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευθύνη της ΕΕ να συμβάλει περισσότερο στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης, ώστε να μην 
υπάρξει υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί ως στόχος από την επιστημονική κοινότητα.
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Άρθρο 1 Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την προβλέψιμη, ταχεία και μη 
αναστρέψιμη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση 
των απορροφήσεων από φυσικές 
καταβόθρες στην Ένωση, σύμφωνα με 
τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα 
και το περιβάλλον.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού. Καθορίζει επίσης έναν 
δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για καθαρή 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση το αργότερο έως το 2040, με 
σκοπό την επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου θερμοκρασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού, και 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού. Καθορίζει 
επίσης έναν δεσμευτικό ενωσιακό στόχο 
για καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030.

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές και άλλες 
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου 
που παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές καταβόθρες, 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.
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Or. en

Σημειώσεις

Το έτος 2050 αντικαθίσταται από το έτος 2040 σε ολόκληρο το κείμενο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι συμβάλλει ισότιμα στην επίτευξη του στόχου 
της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να έχει πιο φιλόδοξες επιδιώξεις και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
υπέρβαση του ορίου. Η κλιματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί έως το 2040, εάν 
υπάρχουν κατάλληλες χρηματοδοτικές ροές, φιλοδοξία και πολιτική βούληση. Όσον αφορά τις 
«άλλες καταβόθρες», ο νόμος για το κλίμα πρέπει να αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των 
εκπομπών μέσω φυσικών καταβοθρών άνθρακα και συγκεκριμένων στόχων μείωσης των 
εκπομπών. Εάν προκύψουν τεχνολογικές λύσεις, αυτές θα πρέπει να λειτουργούν 
συμπληρωματικά. Με την έμφαση στις φυσικές καταβόθρες άνθρακα προωθούνται λύσεις που 
βασίζονται στη φύση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής με βάση τη φύση, και μπορεί να 
προωθηθεί η βιοποικιλότητα, αντί να διοχετευθούν κονδύλια σε τεχνολογικές λύσεις που δεν 
υπάρχουν ακόμη.
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1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ως 
δεσμευτικός κλιματικός στόχος της 
Ένωσης για το 2030 τίθεται η μείωση των 
καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(εκπομπές μετά την αφαίρεση των 
απορροφήσεων) κατά τουλάχιστον 55 % 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως 
το 2030. 

1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ως 
δεσμευτικός κλιματικός στόχος της 
Ένωσης για το 2030 τίθεται η μείωση, στο 
σύνολο της οικονομίας, των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
70 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μόνες αλλαγές στην τροπολογία 48 της επιτροπής ENVI είναι η αύξηση του στόχου για το 
2030 ώστε να προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, και να υπάρξει προσαρμογή στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040. Η 
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, του 2019, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών κατέδειξε ότι 
χρειαζόμαστε μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 67 % έως το 2030, προκειμένου να 
συμβάλουμε στην πορεία προς τους 1,5 °C. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί 
κάτι λιγότερο από αυτό. Συνεκτιμούμε επίσης το ζήτημα της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευθύνη της ΕΕ να συμβάλει περισσότερο στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης, ώστε να μην 
υπάρξει υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί ως στόχος από την επιστημονική κοινότητα.


