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στην έκθεση

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Jytte Guteland
A9-0162/2020

Το παρόν διορθωτικό έχει στόχο να εναρμονίσει το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 
(στην αριστερή στήλη) με την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2020 (COM(2020)0563)

Στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, η πρώτη αιτιολογική αναφορά διατυπώνεται ως 
εξής:

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0080) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2020)0563),

Η τροπολογία 48 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όπως αναφέρεται στην (17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
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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, 
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.

«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 
κατά 60 % 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.

__________________
9 COM(2020)0562
10 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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).

Η τροπολογία 74 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 και άλλες 
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 

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση το αργότερο 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.
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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 και άλλες 
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου 
που παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Η τροπολογία 75 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2

Στόχος κλιματικής ουδετερότητας Στόχος κλιματικής ουδετερότητας

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι ανθρωπογενείς εκπομπές από 
πηγές και οι απορροφήσεις από 
καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί στην Ένωση το αργότερο 
έως το 2050, έτσι ώστε να επιτευχθούν 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου έως το έτος εκείνο. Κάθε 
κράτος μέλος θα επιτύχει μηδενικές 
καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050.

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 βάσει των βέλτιστων 
διαθέσιμων και επικαιροποιημένων 
επιστημονικών δεδομένων και παρέχουν 
στήριξη σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αντίστοιχα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση και σε όλα τα 
κράτη μέλη όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
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σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης, 
της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
μετάβασης μεταξύ των κρατών μελών, της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, και 
της προστασίας των ευάλωτων πολιτών 
της Ένωσης, καθώς και τη σημασία της 
διαχείρισης, της αποκατάστασης, της 
προστασίας και της ενίσχυσης της 
θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας, 
των αντίστοιχων οικοσυστημάτων και 
των καταβοθρών άνθρακα.

2α. Από την 1η Ιανουαρίου 2051, οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
από καταβόθρες υπερβαίνουν τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές στην Ένωση 
και σε όλα τα κράτη μέλη.
2β. Έως τις 31 Μαΐου 2023, η 
Επιτροπή, κατόπιν λεπτομερούς 
εκτίμησης επιπτώσεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τον προϋπολογισμό αερίων του 
θερμοκηπίου που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2α, εξετάζει επιλογές για 
τον καθορισμό ενωσιακού στόχου 
μείωσης, σε σύγκριση με το 1990, των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2040, και υποβάλλει, κατά περίπτωση, 
νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Κατά την εξέταση των διάφορων 
επιλογών για τον κλιματικό στόχο για το 
2040, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του 
ECCC και λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
3.
2γ. Το αργότερο 12 μήνες από την 
έγκριση του κλιματικού στόχου για το 
2040, η Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της νομοθεσίας της Ένωσης που 
αφορά την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου, και εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης 
των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

(Για να αντικατοπτρίζεται η αλλαγή στη δομή της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 διαγράφονται από την τροπολογία αυτή και μεταφέρονται 
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στην τροπολογία 100.)

Η τροπολογία 77 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Πορεία για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας

Πορεία για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας

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. Έως τις 31 Μαΐου 2023, η 
Επιτροπή αξιολογεί τις επιλογές για τον 
καθορισμό ενδεικτικής πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης για την επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, αρχής γενομένης από τον 
κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2030 
που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 
1 και λαμβάνοντας υπόψη τον ενδιάμεσο 
δεσμευτικό κλιματικό στόχο για το 2040 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2β, και υποβάλλει, κατά περίπτωση, 
σχετική νομοθετική πρόταση.

1α. Μόλις προσδιοριστεί η πορεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή την επανεξετάζει το αργότερο 
έξι μήνες μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, αρχής 
γενομένης από τον παγκόσμιο απολογισμό 
του 2028. Η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή 
της πορείας, εάν το κρίνει σκόπιμο ως 
αποτέλεσμα της επανεξέτασης.

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 1.

2. Κατά την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων για τον καθορισμό πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό αερίων του θερμοκηπίου 
που ορίζει τη συνολική υπολειπόμενη 
ποσότητα εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε ισοδύναμο CO2 που θα 
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μπορούσε να εκπεμφθεί το αργότερο έως 
το 2050 χωρίς να διακυβεύονται οι 
δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

2α. Η Επιτροπή καθορίζει τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό αερίων του 
θερμοκηπίου σε έκθεση την οποία 
υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την εν λόγω 
έκθεση και τη μεθοδολογία στην οποία 
αυτή βασίζεται.

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων για τον καθορισμό ή την 
προσαρμογή της πορείας σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 1α αντίστοιχα, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα 
κριτήρια:

-α) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC, της 
IPBES, του ECCC και, όπου είναι 
δυνατόν, των ανεξάρτητων 
συμβουλευτικών φορέων των κρατών 
μελών για το κλίμα·
-α α) το κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος της αδράνειας ή 
της ανεπαρκούς δράσης·
-α β) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
για όλους·

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·
β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας, κυρίως των ΜΜΕ 
και των τομέων που εκτίθενται 
περισσότερο στη διαρροή άνθρακα·
β α) το αποτύπωμα άνθρακα των 
τελικών προϊόντων και της κατανάλωσης 
στην Ένωση·

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τις βέλτιστες διαθέσιμες, 
οικονομικά αποδοτικές, ασφαλείς και 
κλιμακώσιμες τεχνολογίες, με σεβασμό 
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προς την έννοια της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και αποφεύγοντας τυχόν 
φαινόμενα εγκλωβισμού·

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) την ενεργειακή απόδοση και την 
αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας, τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας και την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού·

δ α) την ανάγκη σταδιακής 
κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και 
εξασφάλισης της αντικατάστασής τους 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υλικά 
και προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο 
τρόπο·

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·

στ α) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 
αντιμετωπιστεί η κρίση βιοποικιλότητας, 
με παράλληλη αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και 
αποτροπή της μη αναστρέψιμης ζημιάς 
στα οικοσυστήματα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι για τη 
βιοποικιλότητα·
στ β) τη διαχρονική διασφάλιση 
σταθερών, μακροχρόνιων και κλιματικά 
αποτελεσματικών φυσικών καταβοθρών·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες για καινοτομία που συνάδουν 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
κίνδυνο των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων 
ενεργητικού.

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·
θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
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της συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·
ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

(Τα στοιχεία η) και ι) στο κείμενο της Επιτροπής αντιστοιχούν στα στοιχεία -αβ) και -α) στην 
τροπολογία του Κοινοβουλίου. Τροποποιούνται επίσης τα στοιχεία -αβ) και -α).)

Προστίθεται η ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α

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. Ως κλιματικός στόχος της Ένωσης 
για το 2030 τίθεται η μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 60 % σε 
σύγκριση με το 1990.

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 θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθούν 
όλες οι ενωσιακές νομοθετικές πράξεις 
που αφορούν την εκπλήρωση του 
κλιματικού στόχου της Ένωσης για το 
2030 και άλλες σχετικές ενωσιακές 
νομοθετικές πράξεις που προωθούν την 
κυκλική οικονομία και συμβάλλουν στη 
μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μείωσης των εκπομπών που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τις 
επιλογές για την ευθυγράμμιση των 
εκπομπών από όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών 
και των θαλάσσιων μεταφορών, με τον 
κλιματικό στόχο για το 2030 και τον 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας για το 
2050, προκειμένου οι καθαρές εκπομπές 
στους εν λόγω τομείς να είναι μηδενικές 
το αργότερο έως το 2050, και υποβάλλει, 
κατά περίπτωση, νομοθετικές προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή κινητοποιεί 
επαρκείς πόρους για όλες τις επενδύσεις 
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.

(Για να αντικατοπτρίζεται η αλλαγή στη δομή της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, στη 
δεξιά στήλη, η παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 2 έχουν μεταφερθεί από την 
τροπολογία 75 και γίνονται αντίστοιχα η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2α 

στην τροπολογία αυτή.)

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


