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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

1.10.2020 A9-0162/169/αναθ.

Τροπολογία 169/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει την 
κλιματική αλλαγή ως συλλογική 
πρόκληση που απαιτεί συλλογικές λύσεις 
βάσει μιας δίκαιης και ισότιμης 
μετάβασης. Στο πνεύμα της δικαιοσύνης, 
κάθε κράτος μέλος και κάθε τομέας της 
οικονομίας συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
αυτής της πρόκλησης.
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1.10.2020 A9-0162/170/αναθ.

Τροπολογία 170/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan 
Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αντίστοιχα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική και βιώσιμη επίτευξη 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
προωθώντας παράλληλα τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη, την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή και την 
προστασία των ευπαθών πολιτών, τα 
διαφορετικά οικονομικά σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
διαφορετικές βιομηχανικές βάσεις καθώς 
και τα γεωγραφικά ζητήματα.
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1.10.2020 A9-0162/171/αναθ.

Τροπολογία 171/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
δυνατότητες για τον καθορισμό μιας 
ενδεικτικής πορείας σε επίπεδο Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 έως το 2050. Το αργότερο 
εντός έξι μηνών μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την πορεία.
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1.10.2020 A9-0162/172/αναθ.

Τροπολογία 172/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan 
Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Αλληλεγγύη

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν 
την αρχή της αλληλεγγύης από κάθε 
άποψη και σε όλα τα στάδια της 
επίτευξης του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και του στόχου 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 που 
αναφέρεται στο άρθρο 2α, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης 
των κρατών μελών και των περιφερειών.
2. Όλες οι νομοθετικές προτάσεις, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, 
εκπονούνται σε πλήρη συμφωνία με το 
άρθρο 194 ΣΛΕΕ.
3. Όταν η Επιτροπή εκτιμά ότι ένα 
κράτος μέλος σημειώνει ανεπαρκή 
πρόοδο και για τον λόγο αυτό διατυπώνει 
σύσταση όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, 
η Επιτροπή προτείνει λύσεις οι οποίες, 
κατά περίπτωση, θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να περιλαμβάνουν πρόσθετη 
τεχνολογική, καινοτόμο, οικονομική ή 
άλλη απαιτούμενη στήριξη..
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4. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή 
κινητοποιεί πρόσθετη στήριξη και 
πόρους, χρησιμοποιώντας μέσα όπως:
α) το Ταμείο Εκσυγχρονισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 10δ της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ,
β) την ποσότητα των δικαιωμάτων 
αλληλεγγύης που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ,
γ) το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,
δ) τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, και
ε) το πρόγραμμα InvestEU.
5. Τυχόν προτάσεις για την αύξηση των 
κλιματικών φιλοδοξιών της Ένωσης 
συνοδεύονται από συγκεκριμένα σχέδια 
δράσης για την παροχή στήριξης και 
βοήθειας στους σχετικούς τομείς και τα 
κράτη μέλη με διαφορετικά σημεία 
εκκίνησης, μετά από συνολική εκτίμηση 
επιπτώσεων που περιλαμβάνει ανάλυση 
για κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος.
6. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως 
κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο 
της αξιολόγησής της δυνάμει του άρθρου 
6 ότι μπορεί να χορηγηθεί στα κράτη 
μέλη προσωρινή παρέκκλιση από τις 
πολιτικές ανάληψης υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, έως ότου 
μετριαστεί η κρίση.
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1.10.2020 A9-0162/173/αναθ.

Τροπολογία 173/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
είναι συνεπή με τον εν λόγω στόχο, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
είναι συνεπή με τον εν λόγω στόχο·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

1.10.2020 A9-0162/174/αναθ.

Τροπολογία 174/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η Επιτροπή, παράλληλα με τη 
σύσταση και σύμφωνα με την αρχή της 
αλληλεγγύης όπως ορίζεται στο άρθρο 
194 ΣΛΕΕ, προτείνει λύσεις οι οποίες, 
κατά περίπτωση, θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να περιλαμβάνουν πρόσθετη 
τεχνολογική, καινοτόμο, οικονομική ή 
άλλη απαιτούμενη στήριξη·
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1.10.2020 A9-0162/175/αναθ.

Τροπολογία 175/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών
1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστο 
από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που προσδιορίζεται σ’ αυτή. Δεν θίγει το 



AM\1214820EL.docx PE658.338v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en


