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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τους περισσότερους κλιματολόγους θεωρείται αποδεδειγμένο ότι οι παρατηρούμενες 
αλλαγές στο παγκόσμιο και περιφερειακό κλίμα κατά τα τελευταία 50 έτη οφείλονται σχεδόν 
αποκλειστικά στην ανθρώπινη επιρροή στο κλιματικό σύστημα και ότι απαιτούνται επείγοντα 
μέτρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί τα κοινωνικά κινήματα που απαιτούν δράση για 
το κλίμα σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στη συζήτηση 
σχετικά με τον σχεδιασμό των πολιτικών για το κλίμα, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την 
Προσαρμογή τονίζεται ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε μέτρα προσαρμογής τα οποία 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς και η δημιουργία 
μηχανισμών για την ταχεία ανάκαμψη από τις επιπτώσεις αυτές, έχει νόημα από οικονομική, 
κοινωνική, αλλά και ηθική σκοπιά.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση· κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί 
απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών. Η Ένωση καταβάλλει 
προσπάθειες να πρωτοστατήσει στις πολιτικές για το κλίμα και στις λύσεις για την κλιματική 
ουδετερότητα· ωστόσο, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να στηρίξει την 
ενίσχυση της δράσης στις χώρες εταίρους και να ασκήσει επιρροή προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ 
άλλων μέσω των εμπορικών σχέσεων. Το 2017, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ 
των 28 είχαν μειωθεί κατά 22 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, κάτι που σημαίνει ότι η 
ΕΕ βρίσκεται σε πορεία υπερκάλυψης του στόχου της για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 20 % έως το 2020. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ 
αντιστοιχούν στο 9,3 % των παγκόσμιων εκπομπών, με φθίνουσα τάση τις τελευταίες 
δεκαετίες, ενώ ορισμένες από τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν αυξητική τάση. 

Οι πολιτικές για το κλίμα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένους σημαντικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και της 
ευημερίας και των θεμελιωδών αναγκών των πολιτών. Όσον αφορά τη μορφή και την ταχύτητα 
της μεταβατικής πορείας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, 
όπως το ενεργειακό μείγμα, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η διάρθρωση της 
απασχόλησης και οι οικονομικές δυνατότητες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Διεθνούς 
Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) με τίτλο «Measuring the Socio-
economics of Transition: Focus on Jobs» (Μέτρηση των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της 
μετάβασης: Έμφαση στην απασχόληση), η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης που 
προβλέπεται στο πλαίσιο της μετάβασης είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ των διαφόρων 
χωρών και περιφερειών, και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς, όπως οι ΑΠΕ, δεν 
ευθυγραμμίζεται κατ’ ανάγκη, χρονικά ή γεωγραφικά, με την απώλεια θέσεων εργασίας. Κατά 
συνέπεια, η μετάβαση θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, βάσει της παραδοχής ότι θα 
πραγματοποιηθούν σταδιακές αλλαγές στους συνεισφέροντες τομείς και με τη δέουσα προσοχή 
ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της απασχολησιμότητας στις βιομηχανικές περιφέρειες. Οι 
προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην οικονομική αναζωογόνηση των περιφερειών 
που φέρουν το βάρος των πολιτικών για το κλίμα, και όχι στην κινητικότητα των εργαζομένων, 
η οποία συνεπάγεται κίνδυνο πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Κατά τη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης πολιτικής για το κλίμα, οι στρατηγικές αποφάσεις 
της ΕΕ σχετικά με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα βασίζονται στη συναίνεση που 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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επιτυγχάνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση των 
Συνθηκών και για την ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων και στόχων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου 2019 ενέκρινε 
τον συλλογικό στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 και αναγνώρισε 
ότι για τη μετάβαση αυτή θα χρειαστούν σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες. 

Πολλοί βασικοί οικονομικοί τομείς επηρεάζονται από μακροπρόθεσμες αλλαγές στη 
θερμοκρασία και την ένταση βροχόπτωσης, καθώς και από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και ακραία φαινόμενα που αποδίδονται στην αλλαγή του κλίματος. Οι διάφοροι 
οικονομικοί τομείς θα πρέπει να υποχρεώνονται να συνεισφέρουν δεόντως στην επίτευξη του 
στόχου κλιματικής ουδετερότητας, με βάση το σχετικό τους μέγεθος, τις δυνατότητες μείωσης 
και απορρόφησης, καθώς και τις επενδυτικές προσπάθειες.  Οι εκπομπές από καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένης της καύσης (και εξαιρουμένων των μεταφορών) αντιστοιχούν στο 54 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ των 28 για το 2017, η καύση καυσίμων για 
τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερομεταφορών) αντιστοιχεί στο 25 %, η 
γεωργία στο 10 %, οι βιομηχανικές διεργασίες και η χρήση προϊόντων στο 8 % και η διαχείριση 
αποβλήτων στο 3 %. Η απανθρακοποίηση του τομέα της ενέργειας αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις για την ΕΕ. Ωστόσο, χωρίς τη συνεισφορά όλων των βασικών 
τομέων της οικονομίας, η μετάβαση θα ήταν ανεπαρκής και άδικη. Όλοι οι τομείς, είτε 
υπάγονται στο ΣΕΔΕ είτε όχι, θα πρέπει να καταβάλλουν συγκρίσιμες προσπάθειες για την 
επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης.

Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για βασικούς τομείς, όσον αφορά 
ενδεικτικές πορείες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους εν λόγω 
τομείς σε επίπεδο Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η βεβαιότητα που χρειάζονται 
οι εν λόγω τομείς για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να σχεδιάσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις, ενώ θα ενισχυθεί και η συμμετοχή των τομέων στην επιδίωξη λύσεων κλιματικής 
ουδετερότητας.   

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω θεσμοθετημένου διαλόγου και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως 
οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών, 
καθώς και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Κατά την εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως η βέλτιστη διαθέσιμη και οικονομικά αποδοτική 
τεχνολογία, το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, η ανταγωνιστικότητα του τομέα, οι 
επενδυτικές προσπάθειες που καταβάλλονται, καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών απανθρακοποίησης (π.χ. οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τον 
παροπλισμό και την ανακύκλωση, και ο αντίκτυπος της διαδικασίας εξόρυξης πρώτων υλών).    

Οι πορείες θα μπορούσαν να επανεξετάζονται όταν προκύπτουν έκτακτες περιστάσεις, όπως 
καταστάσεις κρίσης, ή σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής σε έναν από τους παράγοντες 
στους οποίους βασίζονται οι πορείες, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται βεβαιότητα 
και προβλεψιμότητα για τις πράσινες επενδύσεις και τις αποφάσεις τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή πρέπει να 
είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς και 
να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή 
στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή 
της Ένωσης σε δίκαιη και ευημερούσα 
κοινωνία, με μια σύγχρονη, βιώσιμη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, 
ανθεκτική και διεθνώς ανταγωνιστική 
οικονομία και θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας, με μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050 
και όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή πρέπει να 
είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, να 
μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο, και να 
βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη 
συνεργατική προσπάθεια σε επίπεδο 
Ένωσης.

__________________ __________________
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο 
που έχει τεθεί από την Ένωση και τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ 
μειώθηκαν κατά 23 % από το 1990 έως 
το 2018, ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά 
61 % κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
είναι δυνατή η αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές 
παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20 παρέχει μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για το 
κλίμα. Επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 
μειωθούν επειγόντως και ότι η κλιματική 
αλλαγή πρέπει να περιοριστεί στους 1,5 °C 
ιδίως προκειμένου να μειωθεί η 
πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Στην έκθεση της 
διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης–
πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) για 
την παγκόσμια αξιολόγηση του 201921 
περιγράφεται υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με την 
κλιματική αλλαγή να αποτελεί την τρίτη 

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές 
παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20 παρέχει μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για το 
κλίμα. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της 
IPCC, εκτιμάται ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν προκαλέσει 
υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα 
και ότι, με τον σημερινό ρυθμό, η αύξηση 
κατά 1,5 °C θα σημειωθεί μεταξύ του 
2030 και του 2052. Επιβεβαιώνει ότι οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν επειγόντως και ότι η 
κλιματική αλλαγή πρέπει να περιοριστεί 
στους 1,5 °C ιδίως προκειμένου να μειωθεί 
η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων και επίτευξης των σημείων 
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σημαντικότερη αιτία απώλειας 
βιοποικιλότητας.22

καμπής. Στην έκθεση της διακυβερνητικής 
πλατφόρμας επιστήμης–πολιτικής για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων (IPBES) για την 
παγκόσμια αξιολόγηση του 201921 
περιγράφεται υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με την 
κλιματική αλλαγή να αποτελεί την τρίτη 
σημαντικότερη αιτία απώλειας 
βιοποικιλότητας.22

__________________ __________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 
– Κατάσταση και προοπτικές 2020 
(Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
ΕΕ, 2019).

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 
– Κατάσταση και προοπτικές 2020 
(Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
ΕΕ, 2019).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα οικοσυστήματα, οι άνθρωποι 
και οι οικονομίες της Ένωσης θα 
αντιμετωπίσουν σημαντικές επιπτώσεις 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, εάν δεν 
μετριάσουμε επειγόντως τις εκπομπές 
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αερίων του θερμοκηπίου ή δεν 
προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. 
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα 
ελαχιστοποιούσε περαιτέρω τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, με σημαντικά 
παράλληλα οφέλη από λύσεις που 
βασίζονται στη φύση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
δίκαιο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο 
στον στόχο θερμοκρασίας που καθορίζεται 
στη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για 
την κλιματική αλλαγή μετά την 21η 
διάσκεψη των μερών της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (στο εξής: συμφωνία 
του Παρισιού).

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
δίκαιο, οικονομικώς αποδοτικό και 
κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο στον στόχο 
θερμοκρασίας που καθορίζεται στη 
συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την 
κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη 
των μερών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (στο εξής: συμφωνία του 
Παρισιού).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας επιβάλλει τον 
μετασχηματισμό και τη συνεισφορά όλων 
των τομέων της οικονομίας για τη μείωση 
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παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

των οικείων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Δεδομένης της σημασίας 
της παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα δίκαιο, βιώσιμο, 
οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο σε ανανεώσιμες πηγές 
και θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Η Ένωση θα 
πρέπει να θεσπίσει φιλόδοξα και 
συνεκτικά κανονιστικά πλαίσια, μεταξύ 
άλλων για τις βασικές κινητήριες 
δυνάμεις για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας, όπως ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, και 
τα οποία θα παρέχουν δυνατότητα 
συμμετοχής στους πολίτες προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η συνεισφορά όλων των 
τομέων της οικονομίας στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Δεδομένης της σημασίας που έχει 
η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
προαγωγή της κυκλικής οικονομίας, με 
βάση την αρχή της πρόληψης της 
παραγωγής αποβλήτων, στηρίζοντας 
περαιτέρω λύσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μειώνοντας το αποτύπωμα 
άνθρακα των προϊόντων. Προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές από 
ορυκτά καύσιμα, είναι σημαντικό να 
αντικατασταθούν σταδιακά τα υλικά 
υψηλής έντασης εκπομπών, στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν τεχνολογικές 
λύσεις έτοιμες για την αγορά, και να 
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προωθηθεί η κυκλικότητα σε όλους τους 
τομείς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η προστασία του κλίματος 
προσφέρει στην οικονομία της Ένωσης 
μια ευκαιρία να εντείνει τη δράση της και 
να αποκομίσει τα οφέλη του 
πλεονεκτήματος του πρωτοπόρου 
αναλαμβάνοντας ηγετική θέση στον 
τομέα των καθαρών τεχνολογιών. Θα 
μπορούσε επίσης να συμβάλει στη 
διασφάλιση του ηγετικού της ρόλου στη 
βιομηχανία όσον αφορά την παγκόσμια 
καινοτομία. Οι καινοτομίες στον τομέα 
της βιώσιμης παραγωγής μπορούν να 
προωθήσουν τη βιομηχανική ισχύ της 
Ένωσης σε βασικά τμήματα της αγοράς 
και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στην 
προστασία και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η μετάβαση προς την καθαρή 
ενέργεια θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα 
οικονομικά αποδοτικό, τεχνολογικά 
ουδέτερο και σταθερό ενεργειακό 
σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου ο 
εφοδιασμός με πρωτογενή ενέργεια θα 
πραγματοποιείται κυρίως από 
ανανεώσιμες πηγές, ούτως ώστε να 
βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, να μειωθεί η ενεργειακή 
εξάρτηση και να προωθηθεί η εγχώρια 
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απασχόληση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω σε 
ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
κυρίως μέσω της οικοδόμησης μιας 
ισχυρής Ενεργειακής Ένωσης, με τον 
καθορισμό στόχων για το 2030 ως προς 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ30  και την οδηγία (ΕΕ) 
2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, ακολουθεί μια πορεία 
προς την απαλλαγή της οικονομίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και την 
κλιματική ουδετερότητα, κυρίως μέσω της 
οικοδόμησης μιας ισχυρής Ενεργειακής 
Ένωσης, με τον καθορισμό στόχων για το 
2030 ως προς την ενεργειακή απόδοση και 
τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ένωση προώθησε την 
επίσπευση της επίτευξης των στόχων για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω δοκιμαστικών σχεδίων σε 
περιοχές με συγκεκριμένες γεωγραφικές 
και δημογραφικές συνθήκες, όπως στην 
περίπτωση των νησιών με το πρόγραμμα 
«Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ». 
Κατά τη διαδικασία της μετάβασης προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η 
Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 
νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

(10) Η Ένωση είναι υπεύθυνη μόλις για 
το 9 % των παγκόσμιων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά ήδη έχει 
ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στη μετάβαση 
προς την κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να επιτύχει τον στόχο της 
με δίκαιο, κοινωνικά θεμιτό και 
συμμετοχικό τρόπο, καθώς και να 
συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου 
επιπέδου φιλοδοξίας και στην ενίσχυση 
της παγκόσμιας αντίδρασης στην 
κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων των 
εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
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συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
διπλωματίας και μέσων εμπορικής 
πολιτικής. Η Ένωση έχει την ευθύνη να 
δείξει ότι αυτός ο μετασχηματισμός είναι 
εφικτός.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας, και έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για το κλίμα και το περιβάλλον34. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935, 
ενστερνίστηκε τον στόχο να καταστεί η 
Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο και ότι η μετάβαση θα 
απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για το κλίμα και το περιβάλλον34 και έχει 
ζητήσει ως προς αυτό να πραγματοποιηθεί 
η αναγκαία μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη κοινωνία έως το 2050 το 
αργότερο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να 
αποτελέσει μια ευρωπαϊκή ιστορία 
επιτυχίας33. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 
201935 , ενστερνίστηκε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως 
το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι είναι ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που να 
ωφελεί όλα τα κράτη μέλη με δίκαιο 
τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
εκάστοτε εθνικών συνθηκών ως προς τα 
σημεία εκκίνησης, και το οποίο να 
περιλαμβάνει επαρκή μέσα, κίνητρα, 
στήριξη και επενδύσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική, 
επιτυχής και δίκαιη μετάβαση, για την 
οποία θα χρειαστούν σημαντικές δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.
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__________________ __________________
33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).

35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 
12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 
12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η πανδημία COVID-19 έχει 
προκαλέσει μια πρωτοφανή στην ιστορία 
ανθρωπιστική και οικονομική κρίση. 
Κατά συνέπεια, οι πολιτικές της Ένωσης 
πρέπει να βασίζονται σε μια νέα εις βάθος 
εκτίμηση επιπτώσεων, λαμβανομένης 
υπόψη της νέας οικονομικής 
πραγματικότητας. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η εν λόγω κρίση και με 
βάση το Σχέδιο ανάκαμψης για την 
Ευρώπη, που εκπόνησε η Επιτροπή, η 
Ένωση χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη υποδομών και 
την έρευνα, σε συνδυασμό με τις αρχές 
της οικονομίας της αγοράς. Οι εμπορικές 
πολιτικές πρέπει να συνάδουν με τους 
κανόνες που ισχύουν για τις βιομηχανίες 
που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά, 
ώστε να μη δημιουργείται αθέμιτος 
ανταγωνισμός για τη βιομηχανία της 
Ένωσης. Στους τομείς των κατασκευών 
και των μεταφορών θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα 
επιτυχημένα μέσα της οικονομίας της 
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αγοράς που εφαρμόζονται στον 
βιομηχανικό τομέα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2050 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά, και τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου.

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιδιώξουν την εξισορρόπηση 
των ανθρωπογενών εκπομπών από όλους 
τους τομείς της οικονομίας και των 
απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου 
εντός της Ένωσης το αργότερο έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας και 
την ανάπτυξη καταβοθρών. Ο στόχος για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2050 θα πρέπει να επιδιωχθεί 
από όλα τα κράτη μέλη συλλογικά, με τη 
συμμετοχή και των περιφερειακών και 
τοπικών επιπέδων πολιτικής, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του. Τα μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο 
κρατών μελών προκειμένου ο στόχος να 
επιτευχθεί κατά τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό, δίκαιο και κοινωνικά 
ισορροπημένο, ώστε να ενισχύεται η 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
λαμβανομένης υπόψη της διάστασης του 
φύλου και χωρίς να μένει κανείς στο 
περιθώριο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι κλιματικοί στόχοι της 
συμφωνίας του Παρισιού πρέπει να 
υλοποιηθούν με οικονομικά αποδοτικό 
και κοινωνικά ισορροπημένο τρόπο. 
Μόνον εάν η Ένωση παραμείνει 
οικονομικά ισχυρή, ελκυστική για 
επενδύσεις και διεθνώς ανταγωνιστική 
διασφαλίζοντας ευρεία κοινωνική 
αποδοχή, μπορεί να λειτουργήσει ως 
παγκόσμιο υπόδειγμα προστασίας του 
κλίματος.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία το αργότερο έως το 
2050 θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 
μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική 
οικονομία σε επίπεδο Ένωσης και 
κρατών μελών που να είναι τεχνολογικά 
εξελιγμένη, να παράγει οικονομική 
ανάπτυξη και να δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και 
απασχόλησης, περιορίζοντας παράλληλα 
την ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης. 
Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνεκτικότητας 
για την Ένωση, βοηθώντας τους πολίτες 
και τα εδάφη που επηρεάζονται 
περισσότερο από την ενεργειακή 
μετάβαση να επωφεληθούν από τη 
διαδικασία αυτή. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ένωση πρέπει να παρέχει κατάλληλους 
μηχανισμούς και κονδύλια για την 
κινητοποίηση των σημαντικών 
επενδύσεων που απαιτούνται για τη 
χρηματοδότηση της μετάβασης στην 
κλιματική ουδετερότητα με οικονομικά 
αποδοτικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο σε 
όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη 
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τα διαφορετικά σημεία εκκίνησής τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Πρέπει επίσης να θεσπιστεί 
στήριξη για τις αναγκαίες επενδύσεις σε 
νέες βιώσιμες τεχνολογίες που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να τηρείται 
η τεχνολογική ουδετερότητα και 
παράλληλα να αποφεύγονται τυχόν 
φαινόμενα εγκλωβισμού. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για το 
υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη», το υδρογόνο μπορεί επίσης να 
συμβάλει στη στήριξη της δέσμευσης της 
Ένωσης για επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα το αργότερο έως το 
2050, ιδίως σε ενεργοβόρους τομείς.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Στο πλαίσιο της μετάβασής της 
προς την κλιματική ουδετερότητα, η 
Ένωση πρέπει να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, 
ιδίως της ενεργοβόρου βιομηχανίας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης 
αποτελεσματικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τους κανόνες 
του ΠΟΕ και για τη διαμόρφωση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών, ώστε να 
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αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
λόγω μη υλοποίησης πολιτικών για το 
κλίμα που συνάδουν με τη συμφωνία του 
Παρισιού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Μια πλήρως αποτελεσματική 
ενωσιακή πολιτική για το κλίμα θα πρέπει 
να καλύπτει το ζήτημα της διαρροής 
άνθρακα και να αναπτύσσει τα 
κατάλληλα μέσα εμπορικής πολιτικής, 
όπως είναι ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και να 
προστατευθούν τα πρότυπα της Ένωσης 
και οι πρωτοπόροι των ενωσιακών 
βιομηχανιών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τη 
δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα μετά το 
2050, προκειμένου να προστατεύσει τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη από την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και κατ’ 
εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων 
της IPCC.

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τη 
μακροπρόθεσμη δράση της για το κλίμα 
και να ενθαρρύνει και άλλους εταίρους σε 
διεθνές επίπεδο να υιοθετήσουν 
παρόμοιες πολιτικές, με στόχο την 
προστασία των ανθρώπων, της 
οικονομίας και του φυσικού τους 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση και την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μακροπρόθεσμος στόχος θερμοκρασίας 
για τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού 
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και κατ’ εφαρμογή των επιστημονικών 
συστάσεων της IPCC.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και ιδίως τα 
πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την τεχνολογική 
ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας, και τη διαχρονική εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του 
επιπέδου φιλοδοξίας.

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης, τις 
προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί 
και την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, 
την ανάγκη να καταστεί ισότιμη και 
κοινωνικά δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ιδίως 
τα πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη να ενσωματώνονται στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή και το κοινωνικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος 
της ανεπαρκούς δράσης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι ενωσιακές πολιτικές 
είναι οικονομικά αποδοτικές και 
τεχνολογικά ουδέτερες στην επίτευξη 
μειώσεων των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και απορροφήσεων και στην 
αύξηση της ανθεκτικότητας, και τη 
διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο στόχος του μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050 θα πρέπει να 
επιτευχθεί μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης 
και οικονομικά αποδοτικής μετάβασης, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης των 
κρατών μελών στην πορεία προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Οι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και οι 
μηχανισμοί στήριξης της Ένωσης θα 
πρέπει να είναι ανάλογοι του κοινωνικού 
και οικονομικού βάρους της μετάβασης, 
με την επιφύλαξη των διαρθρωτικών και 
περιφερειακών πολιτικών σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Ειδικότερα, μηχανισμοί όπως 
το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και η 
δεξαμενή αλληλεγγύης στο πλαίσιο του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ, καθώς και το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, 
καθότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
μπορέσουν συμβάλουν στις προσπάθειες 
που ζητούνται από τους οικείους τομείς 
της οικονομίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως 
καταδεικνύεται από την Επιτροπή στην 

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
σημαντικές συλλογικές προσπάθειες όλων 
των τομέων της οικονομίας και της 
κοινωνίας, όπως καταδεικνύεται από την 
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ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 
σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 
στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων 
όρων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι 
όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές 
της Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν 
συνέπεια στη συμβολή τους προς την 
εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ισότιμων όρων, και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή και η προσαρμογή 
στις αναπόφευκτες συνέπειές της 
προϋποθέτουν κοινές προσπάθειες από 
την πλευρά των οικονομικών και 
κοινωνικών τομέων και συνέπεια στην 
ενωσιακή νομοθεσία και τις ενωσιακές 
πολιτικές.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, 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 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990. Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται 
τροποποίηση του στόχου της Ένωσης για 
το 2030, θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 
30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή 
του εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

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, αυξάνεται ο 
στόχος της Ένωσης για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 ώστε να προβλέπει 
μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Ο στόχος της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα θα πρέπει να επιτευχθεί, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης και, 
όπου απαιτείται, μέσω της αναθεώρησης 
της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας 
της Ένωσης. Επιπλέον, αναλόγως του 
αποτελέσματος της εκτίμησης 
επιπτώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει, έως 
τις 30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η ενωσιακή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
τμημάτων της δέσμης μέτρων «Καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», 
προκειμένου να επιτευχθεί ο 
προτεινόμενος νέος στόχος μείωσης των 
εκπομπών. Μετά από ενδελεχή εκτίμηση 
επιπτώσεων, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2025, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξετάσει διάφορες επιλογές για τον 
καθορισμό ενωσιακού στόχου μείωσης 
των εκπομπών για το 2040 και να 
υποβάλει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

__________________ __________________
36 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, 

36 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, 
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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).

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).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
κλιματικός στόχος για το 2030 και η 
κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως 
το 2050, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει 
να εργάζεται για την εξασφάλιση μιας 
ισχυρής βιώσιμης οικονομίας, ιδίως με 
την ενίσχυση των προσπαθειών της για 
την ελαχιστοποίηση και, εν τέλει, τη 
σταδιακή κατάργηση της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων εντός χρονικού 
πλαισίου που συνάδει με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τον μεταβατικό ρόλο 
του φυσικού αερίου στη μετάβαση σε μια 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Επιτροπή έχει αναπτύξει και 
εγκρίνει διάφορες πρωτοβουλίες στη 
νομοθεσία για τον τομέα της ενέργειας, 
ιδίως όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Οι 
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πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην εθνική 
μακροπρόθεσμη πρόοδο των εργασιών 
για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης 
για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο και τα κενά στην απαιτούμενη 
στήριξη. Σε περίπτωση που η συλλογική 
πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
ως προς την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας ή ως προς την 
προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή τα μέτρα 
της Ένωσης δεν συνάδουν με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί κατά πόσον όλα τα μέτρα και οι 
νομοθετικές προτάσεις της Ένωσης είναι 
ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας και κατά 
πόσον συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων κλιματικής αλλαγής. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογεί 
τακτικά τα σχετικά εθνικά μέτρα και να 
εκδίδει συστάσεις, όταν διαπιστώνει ότι τα 
μέτρα ενός κράτους μέλους δεν συνάδουν 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας ή δεν επαρκούν για τη 
βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
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αλλαγή.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC, του τελευταίου απολογισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού και της UNFCCC. 
Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί 
να διερευνήσει τους τρόπους με τους 
οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, εφόσον 
είναι διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
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εργασιών του.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη  20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα, σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
οργανισμών και της βιομηχανίας, 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
και η δύναμη να αναλαμβάνουν δράση 
προς μια κοινωνία δίκαιη, κλιματικά 
ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
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εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τις επιλογές για τη δομή και 
τον σχεδιασμό ενδεικτικής πορείας σε 
ενωσιακό επίπεδο για την επίτευξη του 
κλιματικού στόχου της Ένωσης για το 
2030 και μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση το 
αργότερο έως το 2050 και να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

__________________ __________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 
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απαιτείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
συμπλήρωση και ενίσχυση των εθνικών 
πολιτικών. Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας 
και των αποτελεσμάτων τους, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών,

απαιτείται συντονισμένη και αλληλέγγυα 
δράση σε επίπεδο Ένωσης για την 
αποτελεσματική συμπλήρωση και 
ενίσχυση των εθνικών πολιτικών. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς 
μόνο από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας που 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η εύρυθμη εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
της ενεργειακής μετάβασης και θα 
συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητά 
της. Κατά συνέπεια, στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να δοθεί 
απόλυτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
έξυπνων και ψηφιακών ολοκληρωμένων 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου κατά τρόπο σύμφωνο με 
τον στόχο για το κλίμα και την ενέργεια 
[διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) με τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ)]. Τα προγράμματα για την 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 
πρέπει επίσης να στηρίζουν την ανάπτυξη 
διεθνικών δικτύων ενέργειας. 
Χρειάζονται επίσης αποτελεσματικές και 
ταχείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
για τη στήριξη της ανάπτυξης διεθνικών 
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δικτύων, κυρίως σε μελλοντοστρεφείς 
υποδομές αερίου που είναι συμβατές με 
τη χρήση υδρογόνου .

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Οι ευρωπαϊκές συμμαχίες, ιδίως 
στους τομείς των συσσωρευτών και του 
υδρογόνου, είναι υψίστης σημασίας: όταν 
είναι συντονισμένες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για τις διαδικασίες 
περιφερειακής ανάκαμψης και για 
επιτυχημένη διαρθρωτική αλλαγή μετά 
την πανδημία COVID-19. Οι θεσμικές 
απαιτήσεις πρέπει να δημιουργούν ένα 
πλαίσιο καινοτομίας σχετικά με τη φιλική 
προς το κλίμα κινητικότητα και 
παραγωγή ενέργειας. Οι εν λόγω 
συμμαχίες θα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή στήριξη και χρηματοδότηση και 
θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της 
μελλοντικής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής γειτονίας καθώς και των 
εμπορικών συμφωνιών.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ταχεία και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
[...] καταβόθρες στην Ένωση.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 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.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος το 
αργότερο έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
θερμοκρασίας που ορίζονται 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 δίκαιη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού με 
βάση την παραδοχή ότι οι καινοτομίες 
στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής 
μπορούν να προωθήσουν τη βιομηχανική 
ισχύ της Ευρώπης σε βασικά τμήματα 
της αγοράς και κατ’ επέκταση να 
συμβάλουν στην προστασία και τη 
δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης 
και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

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 θα πρέπει να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 καταβόθρες, των 
αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται 
στο μέρος 2 του παραρτήματος V του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμός

- «κλιματική ουδετερότητα»: μηδενικές 
καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται ισοσκελισμός 
μεταξύ των εγχώριων ανθρωπογενών 
εκπομπών της Ένωσης από πηγές και 
των απορροφήσεων αερίων του 
θερμοκηπίου από καταβόθρες εντός της 
Ένωσης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί στην Ένωση όσο το δυνατόν 
νωρίτερα και το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε να επιτευχθούν μηδενικές 
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μηδενικές έως το έτος εκείνο. καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
έτος εκείνο. Κάθε κράτος μέλος θα 
επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές το 
αργότερο έως το 2050. Μετά την 
ημερομηνία αυτή, οι απορροφήσεις 
αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνουν τις 
εκπομπές.

Τροπολογία 42

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 εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αντίστοιχα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
επιμέρους και, κατ’ επέκταση, η 
συλλογική επίτευξη του στόχου των 
μηδενικών καθαρών εκπομπών που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της προώθησης της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, της 
κοινωνικής και οικονομικής της συνοχής 
και της προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών, καθώς και της 
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της 
δίκαιης μετάβασης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 

3. Υπό το πρίσμα του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η 
Ένωση θέτει ως στόχο για το 2030 τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς 
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πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

της οικονομίας κατά 55% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της οικείας ενωσιακής 
νομοθεσίας για την εφαρμογή του στόχου 
της Ένωσης για το 2030, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο κλιματικός στόχος της 
Ένωσης για το 2030 που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 και ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή, υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και κατόπιν 
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λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, θα 
εξετάσει διάφορες επιλογές για τον 
καθορισμό ενωσιακού στόχου μείωσης 
των εκπομπών για το 2040 και θα 
υποβάλει αντίστοιχες νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Κατά την εξέταση των 
διάφορων επιλογών για τον κλιματικό 
στόχο για το 2040, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3. Η εκτίμηση 
επιπτώσεων αξιολογεί τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί 
η ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Τροπολογία 46

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. Έως τις ... [δώδεκα μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση που καθορίζει ενδεικτική πορεία 
σε επίπεδο Ένωσης για την επίτευξη του 
κλιματικού στόχου της Ένωσης για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3 και του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 

2. Η πορεία της Ένωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ξεκινά από 
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αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3. ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της 
νομοθετικής πρότασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1] και προσδιορίζεται με 
βάση διετή ορόσημα.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το κοινωνικοοικονομικό 
αποτύπωμα·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το 
κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος που συνεπάγονται 
η αδράνεια και η ανεπαρκής ή 
καθυστερημένη ανάληψη δράσης για το 
κλίμα·

Τροπολογία 51
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας και των βασικών 
της τομέων, συμπεριλαμβανομένης της 
τρέχουσας κατάστασης της ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με την εφαρμογή 
του τεστ ΜΜΕ·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες, την τρέχουσα διείσδυσή τους 
στην αγορά και τις προοπτικές για 
μελλοντική ανάπτυξη ώριμων νέων 
τεχνολογιών και πρωτοποριακών 
καινοτομιών, τηρώντας παράλληλα την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας 
και αποφεύγοντας τυχόν φαινόμενα 
εγκλωβισμού·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το κόστος του παροπλισμού και 
της ανακύκλωσης των οικείων 
τεχνολογιών, καθώς και τον αντίκτυπό 
τους στο περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του αντίκτυπου της εξόρυξης πρώτων 
υλών·
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) την αποδοτική χρήση των πόρων, 
την οικονομική προσιτότητα, την 
προσβασιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε πρώτες ύλες·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη διαθεσιμότητα και το κόστος 
κλιματικά ουδέτερων πρώτων υλών με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, της 
ενέργειας, των αναγκαίων υποδομών και 
των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) την ανάγκη ελαχιστοποίησης και, 
εν τέλει, σταδιακής κατάργησης της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων και, ως εκ 
τούτου, της εξάρτησης της Ένωσης από 
αυτά, σε χρονικό πλαίσιο που συνάδει με 
τον στόχο κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τον μεταβατικό ρόλο 
του φυσικού αερίου στη μετάβαση σε μια 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών, 
δεδομένων των διαφορετικών σημείων 
εκκίνησης και εθνικών περιστάσεων στα 
κράτη μέλη·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική ακεραιότητα, 
αποτελεσματικότητα και διαχρονική 
πρόοδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τους επενδυτικούς κύκλους και τις 
επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες, καθώς 
και την ανάγκη προβλεψιμότητας για 
τους τομείς της οικονομίας και 
ρυθμιστικής σταθερότητας για τις 
επενδύσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τον κίνδυνο των μη 
αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού·

Τροπολογία 60
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών 
και τις δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους 
διάφορους τομείς της οικονομίας, την 
ενεργειακή τους απόδοση και τις 
επενδυτικές προσπάθειες που έχουν 
καταβάλει σε σχέση με την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
για όλα τα μέρη της κοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των 
μελλοντικών μέτρων·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η a) την αξιολόγηση της ενεργειακής 
φτώχειας και της ευπάθειας για κάθε 
κράτος μέλος, και την πρόοδο όσον 
αφορά τη μείωσή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
της αξιοπιστίας του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Τροπολογία 63
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

i) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων από τρίτες 
χώρες, για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα και τυχόν εφαρμοζόμενα 
αποτελεσματικά μέτρα προστασίας κατά 
της διαρροής άνθρακα, ιδίως σε 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και τον ρόλο των μέσων 
εμπορικής πολιτικής·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) το αποτύπωμα άνθρακα των 
τελικών προϊόντων και της κατανάλωσης 
στην Ένωση·

Τροπολογία 66
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ γ) την ανάγκη προώθησης της 
χρήσης ανανεώσιμων προϊόντων και της 
κυκλικότητας σε όλους τους τομείς·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και της 
IPBES·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) τον αντίκτυπο που έχουν η 
πανδημία COVID-19 και η αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 
την Ένωση στην οικονομική κατάσταση 
της Ένωσης και στους βασικούς 
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οικονομικούς τομείς της·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
συνοχή με τους λοιπούς στόχους 
πολιτικής της Ένωσης και την υπόλοιπη 
νομοθεσία της·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή επανεξετάζει την 
πορεία της Ένωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το 
αργότερο εντός έξι μηνών μετά από κάθε 
παγκόσμιο απολογισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 της συμφωνίας του 
Παρισιού και, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την 
προσαρμογή της.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
διαρκή πρόοδο στη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας 

1. Τα κράτη μέλη και τα αρμόδια 
θεσμικά όργανα της Ένωσης εξασφαλίζουν 
διαρκή πρόοδο στη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της έρευνας, την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
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του Παρισιού. και στην προώθηση της δίκαιης 
μετάβασης, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι του άρθρου 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού και οι στόχοι για την 
προσαρμογή που ορίζονται στο άρθρο 19 
και στο παράρτημα VIII του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια 
προσαρμογής που περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε στέρεες 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια και 
σε αξιολογήσεις προόδου.

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια 
προσαρμογής που περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε στέρεες 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια και 
σε αξιολογήσεις προόδου, και υποβάλλουν 
στην Επιτροπή τις εν λόγω στρατηγικές 
και σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Οι εν λόγω 
στρατηγικές και σχέδια περιλαμβάνουν 
μέτρα και δράσεις που συνάδουν με τους 
εθνικούς σκοπούς και στόχους που έχουν 
καθοριστεί για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και προβλέπουν 
επαρκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων 
από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη 
μέλη στην ανάπτυξη των εν λόγω 
στρατηγικών και σχεδίων μέσω της 
συλλογής και της παροχής δεδομένων 
σχετικά με μελλοντικές κλιματικές 
επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ένωση, και 
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μέσω δράσεων για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών πτυχών της ενεργειακής 
φτώχειας.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 2 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συλλογική πρόοδο σε 
παγκόσμιο επίπεδο προς την επίτευξη 
των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 
2 της συμφωνίας του Παρισιού·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τη συλλογική πρόοδο που έχουν 
σημειώσει όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επίτευξη του στόχου μιας 
ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανίας 
υψηλών επιδόσεων για την οικονομία της 
Ένωσης, και της αύξησης του μεριδίου 
της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της 
Ένωσης·
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τα μέτρα που έχουν λάβει και τη 
συλλογική πρόοδο που έχουν σημειώσει 
όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη των 
στόχων των σχεδίων δίκαιης μετάβασης, 
ώστε κανένα τμήμα της κοινωνίας και 
της οικονομίας να μη μείνει στο 
περιθώριο·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) τη συλλογική πρόοδο που έχουν 
σημειώσει όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις εν λόγω 
αξιολογήσεις και τα συμπεράσματά τους 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και τα 
δημοσιοποιεί.

Τροπολογία 81
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 
στη συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 
στη συνέχεια κάθε 2 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων και πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της τομεακής 
νομοθεσίας, με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, καθώς και με τις 
παγκόσμιες εξελίξεις σύμφωνα με τον 
στόχο της συμφωνίας του Παρισιού·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την επάρκεια των ενωσιακών 
μέτρων για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά τους βιομηχανικούς στόχους της 
Ένωσης, καθώς και για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής προστασίας κατά της 
διαρροής άνθρακα·

Τροπολογία 84
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την επάρκεια των ενωσιακών 
μέτρων για την επίτευξη των στόχων των 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης, ώστε κανένα 
τμήμα της κοινωνίας και της οικονομίας 
να μη μείνει στο περιθώριο·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) την επάρκεια των ενωσιακών 
μέτρων για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά την καταπολέμησης της 
ενεργειακής φτώχειας·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, ότι τα ενωσιακά 
μέτρα δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ή δεν επαρκούν 
για να εξασφαλιστεί πρόοδος ως προς την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, ή ότι η πρόοδος προς τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή ως προς την 
προσαρμογή που αναφέρεται στο άρθρο 4 
είναι ανεπαρκής, λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, ότι τα ενωσιακά 
μέτρα και πολιτικές δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ή δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί πρόοδος ως 
προς την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4, ή ότι η πρόοδος προς τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 είναι ανεπαρκής, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1. Ενημερώνει επίσης 
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αναλόγως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, πριν από την έγκριση, 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
ευθυγράμμιση όλων των σχεδίων μέτρων 
και των νομοθετικών προτάσεων της 
Ένωσης με τον στόχο για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, καθώς και τις συνέπειές 
τους για την κοινωνία και την οικονομία, 
πριν από την έγκριση, συμπεριλαμβάνει 
την ανάλυση αυτή στην εκτίμηση 
επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει τα εν 
λόγω μέτρα ή προτάσεις, και δημοσιοποιεί 
την εν λόγω αξιολόγηση και τα 
συμπεράσματά της κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 2 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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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, λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και 
το κλίμα ή των διετών εκθέσεων 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·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά 
μέτρα είναι επαρκή για τη διασφάλιση 
προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

β) τα σχετικά εθνικά μέτρα για τη 
διασφάλιση προόδου όσον αφορά την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον αντίκτυπο της εφαρμογής των 
μέτρων στην εθνική οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση·

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τις συνέπειες της κλιματικής 
πολιτικής στη δημιουργία αξίας του 
βιομηχανικού κλάδου και τη συμβολή της 
στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής 
και ανθεκτικής οικονομίας·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τα μέτρα που έχει λάβει και την 
πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε κράτος 
μέλος για την επίτευξη των στόχων των 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης, ώστε κανένα 
τμήμα της κοινωνίας και της οικονομίας 
να μη μείνει στο περιθώριο·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) τα εθνικά μέτρα για τη 
διασφάλιση προόδου όσον αφορά την 
καταπολέμησης της ενεργειακής 
φτώχειας.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
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σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τον εν λόγω στόχο όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή 
είναι ανεπαρκή για να διασφαλιστεί 
πρόοδος ως προς την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια 
σύσταση.

σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, το 
επίπεδο χρησιμοποίησης των εθνικών 
πόρων και την οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση, ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον ενωσιακό 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή 
δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί πρόοδος 
ως προς την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την εν λόγω 
πρόοδο και κάθε τέτοια σύσταση.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA)·

β) στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) και 
σχετικών οργάνων της UNFCC·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία 
και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων για τις ζημίες λόγω δυσμενών 
κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
υπάρχουν· και

γ) σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα βάσει 
παρατηρήσεων και προβολών, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις 
επιδόσεις των σημαντικότερων 
ρυπαντών, καθώς και για τις ζημίες λόγω 
δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
υπάρχουν· και

Τροπολογία 98
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στον τελευταίο παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC· και

δ) στα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και της 
IPBES· και

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή παρέχει μια 
διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και με 
πρόσβαση για όλους, σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, καθώς και 
για τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
για τον προσδιορισμό δράσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιοποιεί τους 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
δίκαιη σε κοινωνικό επίπεδο, κλιματικά 
ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή. Η Επιτροπή παρέχει μια 
διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και με 
πρόσβαση για όλους, σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, καθώς και 
για τους κοινωνικούς εταίρους, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
επιχειρηματικούς φορείς, την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, τους πολίτες 
και την κοινωνία των πολιτών, για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για 
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πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

τον προσδιορισμό των αναγκών και των 
δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν 
καθότι συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν όλα τα μέρη της κοινωνίας 
να θέσουν δικούς τους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου . Επιπλέον, η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να αξιοποιεί τους 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

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 περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
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ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το 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.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 2 – σημείο 11

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) στο άρθρο 2, το σημείο 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(11) «ενεργειακές και κλιματικές 
επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030»: η 
δεσμευτική επιδίωξη της Ένωσης για 
εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 40 % 

(11) «ενεργειακές και κλιματικές 
επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030»: η 
δεσμευτική επιδίωξη της Ένωσης για 
εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του 



AD\1212562EL.docx 55/61 PE652.274v02-00

EL

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 
σύγκριση με το 1990 σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας με ορίζοντα επίτευξης το 
2030, η δεσμευτική επιδίωξη σε επίπεδο 
Ένωσης για την επίτευξη μεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
καταναλώνεται στην Ένωση τουλάχιστον 
32 % έως το 2030, η πρωταρχική επιδίωξη 
σε επίπεδο Ένωσης για βελτίωση κατά 
τουλάχιστον 32,5 % της ενεργειακής 
απόδοσης το 2030 και η επιδίωξη 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ποσοστό 15 % το 2030 ή τυχόν 
επακόλουθες σχετικές επιδιώξεις που θα 
συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το 
2030,

θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας με ορίζοντα επίτευξης το 2030, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
η δεσμευτική επιδίωξη σε επίπεδο Ένωσης 
για την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται 
στην Ένωση έως το 2030, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001, η πρωταρχική επιδίωξη σε 
επίπεδο Ένωσης για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης το 2030, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ, και η επιδίωξη διασύνδεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15 % το 
2030,

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 
για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β), 
συμπεριλαμβανομένης της συνέπειάς τους 
με τον στόχο της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και τις 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 15,

στ) εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προγραμματισμένων πολιτικών και 
μέτρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο και τις επιπτώσεις 
στη βιομηχανία και την κοινωνία, ιδίως 
σε σχέση με την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας, για την επίτευξη 
των στόχων που αναφέρονται στο στοιχείο 
β), συμπεριλαμβανομένης της συνέπειάς 
τους με τον στόχο της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... [νόμος 
για το κλίμα], τους μακροπρόθεσμους 
στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού και τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 
15,
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι τοπικές αρχές, η 
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η 
επιχειρηματική κοινότητα, οι επενδυτές 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ 
κοινό μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και 
να συζητούν την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], και τα διάφορα 
σενάρια που προβλέπονται για τις 
πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων με 
μακροπρόθεσμη βάση, και να 
επανεξετάζουν την πρόοδο, εκτός εάν 
διαθέτουν ήδη μια δομή που εξυπηρετεί 
τον ίδιο σκοπό. Τα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες, οι 
τοπικές αρχές, η πανεπιστημιακή 
κοινότητα, η οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, η επιχειρηματική κοινότητα, 
ιδίως οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να 
συζητούν την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], και τα διάφορα 
σενάρια που προβλέπονται για τις 
πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων με 
μακροπρόθεσμη βάση, και να 
επανεξετάζουν την πρόοδο, εκτός εάν 
διαθέτουν ήδη μια δομή που εξυπηρετεί 
τον ίδιο σκοπό. Τα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, οι 
στρατηγικές δίκαιης μετάβασης και οι 
τομεακές στρατηγικές μπορούν να 
συζητούνται στο πλαίσιο ενός τέτοιου 
διαλόγου.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο  5 α (νέο)
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) το άρθρο 15 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και στη 
συνέχεια έως την 1η Ιανουαρίου 2029 και 
εφεξής ανά 10 έτη, κάθε κράτος μέλος 
καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή 
τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του με 
προοπτική τουλάχιστον 30 ετών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να 
επικαιροποιούν τις στρατηγικές αυτές ανά 
πενταετία.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και στη 
συνέχεια έως την 1η Ιανουαρίου 2029 και 
εφεξής ανά 10 έτη, κάθε κράτος μέλος 
καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή 
τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του με 
προοπτική το 2050 και με ορίζοντα 
τριακονταετίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
εφόσον χρειάζεται, να επικαιροποιούν τις 
στρατηγικές αυτές ανά πενταετία.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο  6
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
.../... [νόμος για το κλίμα],

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς σε συμφωνία με τον στόχο της 
Ένωσης, στο πλαίσιο των απαραίτητων 
μειώσεων σύμφωνα με τη 
Διακυβερνητική επιτροπή για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της Ένωσης με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες προς 
επίτευξη των σκοπών της συμφωνίας του 
Παρισιού για τη θερμοκρασία, ώστε να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και 
των απορροφήσεων από καταβόθρες των 
αερίων του θερμοκηπίου εντός της 
Ένωσης όσο το δυνατόν νωρίτερα και το 
αργότερο έως το 2050 και, κατά 
περίπτωση, να επιτευχθούν αρνητικές 
εκπομπές στη συνέχεια,
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Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (EΕ) 2018/1999
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 
ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη 
των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδιώξεων της 
Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και 
το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, 
ιδίως με στόχο να αποφευχθούν τυχόν κενά 
στις επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
την ενεργειακή απόδοση,

α) την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 
ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
της Ένωσης που ορίζεται στον κανονισμό 
.../... [νόμος για το κλίμα], της πορείας 
της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα] 
και των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδιώξεων της 
Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και 
το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, 
ιδίως με στόχο να αποφευχθούν τυχόν κενά 
στις επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
την ενεργειακή απόδοση,
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