
AM\1214707EL.docx PE658.338v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0162/2020

Τροπολογία 139
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

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 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 2050. 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 
τουλάχιστον κατά 65 % 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 
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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.

οικονομία.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α 
Θεμελιώδες δικαίωμα σε σταθερό και 

υγιές κλιματικό σύστημα
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην 
προστασία των απαράβατων και 
αναφαίρετων δικαιωμάτων των φυσικών 
προσώπων στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
τη ζωή και την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως αυτά 
αναγνωρίζονται από τα άρθρα 1, 2 και 37 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τα οποία 
είναι να υπάρχει ένα σταθερό και υγιές 
κλιματικό σύστημα που θα είναι ικανό να 
διατηρήσει την ανθρώπινη ζωή στη γη 
για πολλές ακόμη γενιές.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
65 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2030.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 β
Χάρτης πορείας της Ένωσης για την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές
1. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 και στη 
συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή 
εγκρίνει ενωσιακό χάρτη πορείας στον 
οποίο περιγράφονται οι διαδρομές προς 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και η 
ενίσχυση των απορροφήσεων από 
καταβόθρες, σύμφωνα με τους στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται 
στα άρθρα 2 και 2α.
2. Κατά την κατάρτιση του χάρτη 
πορείας της Ένωσης για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πορεία 
που ορίζεται στο άρθρο 3, μόλις αυτή 
είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων 
των διαφόρων στοιχείων του άρθρου 3 
παράγραφος 3, καθώς και τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό αερίων του θερμοκηπίου, 
και συνεργάζεται με τους οικείους τομείς 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en



AM\1214707EL.docx PE658.338v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0162/2020

Τροπολογία 143
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α 
Αλληλεπιδράσεις με τη βιομηχανία 

ορυκτών καυσίμων
Κατά την έγκριση και την εφαρμογή 
πολιτικών σχετικών με την επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, τα 
οικεία θεσμικά όργανα της Ένωσης και 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 
προστασία των εν λόγω πολιτικών από 
εμπορικά και άλλα κατεστημένα 
συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών 
καυσίμων. Συγκεκριμένα, τα οικεία 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη 
περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις με τη 
βιομηχανία ορυκτών καυσίμων ή με 
όσους εργάζονται για την προώθηση των 
συμφερόντων της, και μεριμνούν για τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία των 
αλληλεπιδράσεων που 
πραγματοποιούνται. Όλες οι ανταλλαγές 
που πραγματοποιούνται από τα οικεία 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη με τη 
βιομηχανία ορυκτών καυσίμων ή όσους 
εργάζονται για την προώθηση των 
συμφερόντων της θεωρούνται 
πληροφορίες που σχετίζονται με τις 
εκπομπές στο περιβάλλον για τον σκοπό 
του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1367/2006. Εν προκειμένω, η Ένωση 
τερματίζει την προστασία των 
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα στο 
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Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας.
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