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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

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 

(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 τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν 
ταχέως και ενδελεχώς οι αρνητικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
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το 2030 αποτελεί επακόλουθη επιδίωξη για 
τους σκοπούς του άρθρου 2 σημείο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και, 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.

μετάβασης σε μηδενικό ισοζύγιο, σε 
πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 194 
ΣΛΕΕ. 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, 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, κατά 
περίπτωση, 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 εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εν λόγω καθαρές μειώσεις 
εκπομπών.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).   

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).   
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την επιτακτική ανάγκη για τη 
δίκαιη μετάβαση του εργατικού 
δυναμικού, με βάση την παραδοχή ότι η 
βιωσιμότητα και η καινοτομία στον 
τομέα της μεταποίησης μπορούν να 
ενισχύσουν τη βιομηχανική ισχύ της 
Ευρώπης σε βασικά τμήματα της αγοράς 
και κατ’ επέκταση να αυξήσουν την 
ασφάλεια της αγοράς εργασίας και τη 
διαθεσιμότητα ποιοτικών θέσεων 
εργασίας. Καθορίζει επίσης έναν 
δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για καθαρή 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α Άρθρο 2α

Κλιματικός στόχος για το 2030 Κλιματικός στόχος για 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 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. Η Επιτροπή υποβάλλει νέα 
πρόταση σχετικά με τον δεσμευτικό 
κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2030 
με βάση απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή επανεξετάζει τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και 
εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή αξιολογεί, κατά περίπτωση, 
τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει 
να τροποποιηθεί η νομοθεσία της Ένωσης 
σχετικά με την υλοποίηση του ενωσιακού 
στόχου για το 2030 προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η 
Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική όπου 
περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν σε ενωσιακό επίπεδο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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κινητοποίηση των κατάλληλων πόρων, 
ώστε να διευκολυνθούν οι απαραίτητες 
επενδύσεις για την επίτευξη μιας 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας της 
Ένωσης. Η στρατηγική περιλαμβάνει 
επανεξέταση των υφιστάμενων 
μηχανισμών αντιστάθμισης για τα κράτη 
μέλη χαμηλότερου εισοδήματος και 
λαμβάνει υπόψη τον αυξημένο 
κοινωνικοοικονομικό φόρτο που 
συνδέεται με την υψηλή φιλοδοξία για το 
κλίμα.

Or. en


