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Τροπολογία 354
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) την ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και άλλες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) τη συμβατότητα με τα εθνικά 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 356
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) την ανάγκη προστασίας των 
ευάλωτων πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 357
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι δ) την αποτροπή πιθανής διαρροής 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 358
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι ε) το κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος της αδράνειας και 
της ανεπαρκούς δράσης·

Or. en

Τροπολογία 359
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι στ) τον ρόλο των αποτελεσμάτων 
υποκατάστασης και της προαγωγής της 
κυκλικότητας σε όλους τους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 360
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι η αγορά άνθρακα έχει 
αρνητικές και στρεβλές συνέπειες, η 
έννοια της χρηματικής αποτίμησης της 
φύσης και της εμπορευματοποίησης του 
δικαιώματος δημιουργίας ρύπων θα 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από μια κανονιστική 
προσέγγιση βάσει μιας ειδικής λύσης που 
θα καθοριστεί και θα παρακολουθείται 
από τα Ηνωμένα Έθνη.

Or. en

Τροπολογία 361
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να ενισχυθεί το 
ευνοϊκό πλαίσιο, η χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ θα είναι ανάλογη με 
προκλήσεις σε σχέση με την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της αύξησης του μεγέθους του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα μέσω της συμβολής στον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων και στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en
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Τροπολογία 362
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ένωση και τομεακοί χάρτες πορείας

1. Από τις 30 Ιουνίου 2021 και στη 
συνέχεια κάθε πέντε έτη, κατόπιν 
εκτενούς διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, το ευρύ 
κοινό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, η 
Επιτροπή εγκρίνει χάρτη πορείας για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030 που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και 
τον στόχο για μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
2. Ο χάρτης πορείας της Ένωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τη μείωση των εκπομπών και την 
ενίσχυση των απορροφήσεων σε 
μεμονωμένους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α) ηλεκτρική ενέργεια·
β) βιομηχανία·
γ) μεταφορές·
δ) θέρμανση και ψύξη·
ε) κτίρια (οικιστικού και τριτογενούς 
τομέα)·
στ) γεωργία·
ζ) απόβλητα·
η) χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και 
δασοκομία (LULUCF).



AM\1206926EL.docx 7/93 PE653.723v01-00

EL

3. Κατά τον καθορισμό του χάρτη 
πορείας της Ένωσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει 
την πορεία που έχει καθοριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένων 
των διαφόρων στοιχείων του άρθρου 3 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

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 
του Παρισιού.

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
διαρκή πρόοδο, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 2, στη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, τη βελτίωση 
της ερευνητικής και συμβουλευτικής 
ικανότητας, την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
και την προώθηση της δίκαιης 
μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν 
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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 
του Παρισιού.

τους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους 
για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και 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 του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 365
Sira Rego

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 
του Παρισιού.

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 
του Παρισιού, και με τρόπο ιεραρχικά 
εξαρτώμενο από τις προσπάθειες για την 
κλιματική ουδετερότητα, και 
συγκεκριμένα για τη μείωση των 
εκπομπών στην πηγή.

Or. es

Τροπολογία 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 

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

προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας 
του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή καθορίζει ειδικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η προσαρμογή είναι ένας από τους σημαντικούς «πυλώνες» της πολιτικής για το 
κλίμα, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται η πρόοδός της στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω 
της έλλειψης ομοιόμορφων προτύπων ή δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μέτρησή της. Κατά συνέπεια, η μέτρηση της προόδου προσαρμογής μπορεί να καταστεί 
υποκειμενική άσκηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η ασφάλεια, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ πρέπει να εισαγάγουν σαφείς δείκτες μέτρησης της προόδου προσαρμογής, οι 
οποίοι πρέπει να είναι κατανοητοί και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 368
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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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. Η Επιτροπή 
συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη 
αυτών των στρατηγικών και σχεδίων 
μέσω της συλλογής και της παροχής 
δεδομένων σχετικά με μελλοντικές 
κλιματικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μελετών που 
εξετάζουν κοινωνικές πτυχές της 
ενεργειακής φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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. Αυτές οι 
στρατηγικές και τα σχέδια 
περιλαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τους 
εθνικούς και ενωσιακούς στόχους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 370
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Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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, μέσω των εθνικών σχεδίων 
για την ενέργεια και το κλίμα, 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.

Or. en

Τροπολογία 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αυτές οι στρατηγικές και τα 
σχέδια προσαρμογής περιέχουν νομικές 
υποχρεώσεις για την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη με στόχο την εξασφάλιση της 
αναγκαίας χρηματοδότησης, μέσω κάθε 
εργαλείου που είναι εφικτό να 
χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης 
δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία το αργότερο έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 Αξιολόγηση της προόδου και των 
μέτρων της Ένωσης

5 Αξιολόγηση της προόδου και των 
μέτρων στο πλαίσιο μιας ορθολογικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής

Or. en

Τροπολογία 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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:

Κατά την αναπροσαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, ο οποίος θα 
έπρεπε να είχε ήδη καλυφθεί με 
προσαρμογή των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει επίσης 
να θεσπιστούν εκ νέου οι μηχανισμοί 
αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων που 
περιέχονται σε αυτόν. Σύμφωνα με το 
άρθρο 1 και το άρθρο 2 παράγραφος 1, το 
νέο πλαίσιο πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές μιας ορθολογικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 374
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
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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:

συνέχεια κάθε δύο έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 375
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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:

Or. en

Τροπολογία 376
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 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 3 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Or. es
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Τροπολογία 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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 31 Οκτωβρίου 2028 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:

Or. en

Τροπολογία 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) την πρόοδο που σημειώθηκε από 
κάθε κράτος μέλος και τη συλλογική 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από όλα τα 
κράτη μέλη προς την επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως 
αποτυπώνεται στην πορεία που θα 
καθοριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, και στους ενδιάμεσους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3· σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει διαθέσιμη πορεία, η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
και του στόχου για το κλίμα για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 380
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) τη συλλογική και επιμέρους 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη προς την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία και τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 381
Michael Bloss
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
το κλίμα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 382
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την πρόοδο στην υλοποίηση των 
τομεακών χαρτών πορείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3α παράγραφος 
1·

Or. en

Τροπολογία 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει διαγράφεται
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σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) την πρόοδο που σημείωσε κάθε 
κράτος μέλος και τη συλλογική πρόοδο 
που έχει σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 385
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) τη συλλογική και επιμέρους 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

Or. en
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Τροπολογία 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή σύμφωνα με 
ειδικούς δείκτες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 387
Seán Kelly

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνέπεια της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με τις παραμέτρους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 3 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη των ειδικών στόχων για την 
απορρόφηση που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4·
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Or. en

Τροπολογία 389
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συλλογική και επιμέρους 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις στρατηγικές δίκαιης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 391
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
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Štefanec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την κοινή πρόοδο όλων των 
κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής 
της ΕΕ, και ιδίως του στόχου αύξησης 
του μεριδίου δημιουργίας αξίας του 
βιομηχανικού κλάδου στη συνολική 
δημιουργία αξίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 392
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τη συλλογική και επιμέρους 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 393
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τα μέτρα που λαμβάνονται από 
όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη των 
στόχων κλιματικής ουδετερότητας και 
προσαρμογής, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις επιπτώσεις για την κοινωνία και την 
οικονομία και αναφορικά με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 3, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος της 
κοινωνίας και της οικονομίας δεν έχει 
μείνει στο περιθώριο κατά τη διάρκειας 
της μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 394
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου με βάση την 
πορεία της Ένωσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 396
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 έκθεση 
σχετικά με αυτή την αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της έκθεσης 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.

Or. en

Τροπολογία 397
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την/τις τροπολογία(-ες): καμία
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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·
β) την επάρκεια των μέτρων της Ένωσης 
για τη διασφάλιση προόδου όσον αφορά 
την προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 399
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στη συνέχεια κάθε δύο έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 400
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – 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:

Or. en

Τροπολογία 401
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – 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 3 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

Or. es

Τροπολογία 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – 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 31 Οκτωβρίου 2028 και 
στη συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 403
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 την πορεία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
ενδεικτική πορεία που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, καθώς και με τις 
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παγκόσμιες εξελίξεις σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 405
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία και στα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή σύμφωνα με 
ειδικούς δείκτες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 407
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για την εξασφάλιση σταδιακής 
αύξησης του ποσοστού των 
απορροφήσεων σύμφωνα με ειδικούς 
δείκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 408
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 409
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά τη δίκαιη προσαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 410
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 411
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τα μέτρα που λαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη 
των στόχων κλιματικής ουδετερότητας 
και προσαρμογής, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις επιπτώσεις που συνεπάγονται 
για την κοινωνία και την οικονομία και 
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αναφορικά με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 3, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος της 
κοινωνίας και της οικονομίας δεν έχει 
μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
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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.

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 επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για την εξασφάλιση σταδιακής 
αύξησης του ποσοστού των 
απορροφήσεων σύμφωνα με ειδικούς 
δείκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4, λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 414
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 την 
πορεία που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 ή τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα 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 οποιονδήποτε από 
αυτούς τους στόχους είναι ανεπαρκής, 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες.

Or. en
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Τροπολογία 415
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 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. 
Ενημερώνει επίσης αναλόγως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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, μόλις προσδιοριστεί η 
πορεία, 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. Εφαρμόζοντας την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του 
κλίματος, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
όλα τα μέτρα και οι νομοθετικές 
προτάσεις ευθυγραμμίζονται ή δεν 
αντίκεινται στον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 418
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 κάθε σχέδιο 
μέτρου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ 
άλλων, κάθε νομοθετικής ή 
δημοσιονομικής πρότασης, υπό το πρίσμα 
της πορείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2, και του στόχου της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζεται άρθρο 
2 παράγραφος 1, πριν από την έγκριση, 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 419
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα και των επιπτώσεών τους 
για την κοινωνία και την οικονομία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως 
αποτυπώνεται στην πορεία και τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
μόλις προσδιοριστεί η πορεία, πριν από 
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το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

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.

Or. en

Τροπολογία 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή εγκρίνει αίτημα 
κράτους μέλους για χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 108 της 
ΣΛΕΕ, η Επιτροπή περιλαμβάνει στην 
απόφασή της διατάξεις σύμφωνα με τις 
οποίες οι δικαιούχοι πρέπει να 
καταδείξουν την ευθυγράμμιση του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Όταν η Επιτροπή διατυπώνει 
συστάσεις προς το Συμβούλιο αναφορικά 
με την έγκριση της έναρξης εμπορικών 
διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 
207 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή 
συμπεριλαμβάνει διατάξεις που 
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καθιστούν τη συμφωνία του Παρισιού 
ουσιαστικό στοιχείο όλων των 
μελλοντικών εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών. Προτού προβεί στη σύναψή 
της, η Επιτροπή καταδεικνύει ότι η 
συμφωνία με τρίτους δεν αντίκειται 
στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 Αξιολόγηση εθνικών μέτρων 6 Έκθεση για τα εθνικά μέτρα

Or. en

Τροπολογία 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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:

Από τις 31 Οκτωβρίου 2031 και ανά 
διαστήματα που θα καθοριστούν, εάν 
προκύψει ανάγκη, η Επιτροπή συλλέγει τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 424
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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 δύο έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 425
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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:

Or. en

Τροπολογία 426
Sira Rego

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 3 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Or. es
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Τροπολογία 427
Sira Rego

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 3 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Or. es

Τροπολογία 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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 31 Οκτωβρίου 2028 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 

α) 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 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 



PE653.723v01-00 38/93 AM\1206926EL.docx

EL

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·

ή έναν νέο μηχανισμό αξιολόγησης των 
εθνικών μέτρων, ο οποίος έχει εγκριθεί 
στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1999. 
Απουσία νέων κατευθυντήριων γραμμών 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1999 θα 
παραμείνει σε ισχύ χωρίς αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 430
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 431
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 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 
της πορείας που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και του στόχου της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 432
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, 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·

Or. en

Τροπολογία 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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·

Or. en

Τροπολογία 435
Marian-Jean Marinescu

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) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά 
μέτρα, λαμβανομένης υπόψη της 
ικανότητας σε επίπεδο εθνικών πόρων, 
είναι επαρκή για τη διασφάλιση προόδου 
όσον αφορά την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en
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Τροπολογία 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα για 
την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, 
το κλίμα, τη δράση και τη δίκαιη 
μετάβαση είναι επαρκή για τη διασφάλιση 
προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Or. en

Τροπολογία 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μέτρα είναι επαρκή και αποτελεσματικά 
για τη διασφάλιση προόδου όσον αφορά 
την προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 439
Sira Rego

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την ατομική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από κάθε κράτος μέλος προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

Or. es

Τροπολογία 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά 
μέτρα είναι επαρκή για την εξασφάλιση 
σταδιακής αύξησης του ποσοστού των 
απορροφήσεων σύμφωνα με ειδικούς 
δείκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 441
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Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την ευθυγράμμιση των εθνικών 
επενδυτικών μέτρων με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/…[κανονισμός για την 
ταξινόμηση]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που συμφωνήθηκε 
μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολιτικών ομάδων διευκολύνει τη συνοχή των 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για το κλίμα και των δαπανών 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ παρέχει ένα βασικό πλαίσιο 
αναφοράς και ελάχιστα πρότυπα για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι επενδύσεις είναι 
βιώσιμες. Τα εθνικά επενδυτικά μέτρα δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δραστηριότητες που θα 
έρχονταν σε αντίθεση με τους κλιματικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους της απόφασης για τη 
Γροιλανδία.

Τροπολογία 442
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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·

Or. en

Τροπολογία 443
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
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Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την επάρκεια των εθνικών μέτρων 
για τη διασφάλιση προόδου όσον αφορά 
τη δίκαιη προσαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 444
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τις επιπτώσεις της κλιματικής 
πολιτικής στη δημιουργία αξίας από τον 
βιομηχανικό κλάδο, και ιδίως στον στόχο 
της αύξησης του μεριδίου της 
δημιουργίας αξίας του βιομηχανικού 
κλάδου στη συνολική δημιουργία αξίας, 
με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ανθεκτικότητας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 445
Sira Rego

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β β) την ατομική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από κάθε κράτος μέλος όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4.

Or. es

Τροπολογία 446
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την επάρκεια των εθνικών μέτρων 
για τη διασφάλιση προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 448
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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 έκθεση 
σχετικά με αυτή την αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της έκθεσης 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.

Or. en

Τροπολογία 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις 30 Ιουνίου 2021, τα 
κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικές 
στρατηγικές για τη σταδιακή κατάργηση 
της στήριξης για ορυκτά καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
επιδοτήσεων, του μηχανισμού 
δυναμικότητας και της αποσύζευξης για 
την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας που οφείλεται στη χορήγηση 
επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκετά κράτη μέλη έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν εθνικά σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση 
των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα. Εάν πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά τα ορυκτά 
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καύσιμα, είναι απαραίτητο να αναλυθούν όλες τις μορφές επιδοτήσεων και μηχανισμών 
στήριξης των ορυκτών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων μορφών, και να 
αναπτυχθούν εθνικές στρατηγικές για την εννοιολογική τους κατάργηση. Για ένα τόσο 
περίπλοκο ζήτημα απαιτούνται ανάλυση, δεδομένα, καθώς και ένα πλαίσιο καθοδήγησης.

Τροπολογία 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τον εν λόγω στόχο όπως 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τον εν λόγω στόχο όπως 
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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.

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, εκδίδει 
συστάσεις, με γνώμονα τις συμβουλές 
επιστημονικών φορέων όπως η IPCC και 
η EPCC, προς τα κράτη μέλη και παρέχει 
περαιτέρω βοήθεια για την εφαρμογή 
αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 
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.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε 
κράτος μέλος και τη συλλογική πρόοδο 
που αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1, ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα 
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, εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια 
πρόοδο σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 453
Nicolás González Casares
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 454
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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 

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

πρόοδος ως προς την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια 
σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 455
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 

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

τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
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, ή ότι το ποσοστό 
των απορροφήσεων δεν αυξάνεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό, μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια 
σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 457
Sira Rego

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 
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.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, 
και την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, 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.

Or. es

Τροπολογία 458
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
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Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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 
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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκδίδεται σύσταση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες αρχές:

διαγράφεται

α) το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών·
β) το οικείο κράτος μέλος περιγράφει, 
στην πρώτη έκθεση προόδου που 
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά το έτος 
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που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κάποια 
σύσταση ή ένα ουσιώδες μέρος μιας 
σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή·
γ) οι συστάσεις θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των τελευταίων 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

Or. en

Τροπολογία 460
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών·

α) το οικείο κράτος μέλος, εντός έξι 
μηνών από την έγκριση της σύστασης, 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που 
σκοπεύει να λάβει ώστε να ληφθεί 
δεόντως υπόψη η σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 461
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών·

α) το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί 
στην Επιτροπή τα μέτρα που σκοπεύει να 
λάβει ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
σύσταση, με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ένωσης και 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 462
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το οικείο κράτος μέλος περιγράφει, 
στην πρώτη έκθεση προόδου που 
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά το έτος 
που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κάποια 
σύσταση ή ένα ουσιώδες μέρος μιας 
σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή·

β) το οικείο κράτος μέλος περιγράφει, 
στην πρώτη έκθεση προόδου που 
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά το έτος 
που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κάποια 
σύσταση ή ένα ουσιώδες μέρος μιας 
σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή και η Επιτροπή λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 463
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συστάσεις θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των τελευταίων 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

γ) οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των συστάσεων που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
και να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 464
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συστάσεις θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των τελευταίων ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

γ) οι συστάσεις θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος των τελευταίων ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Or. es

Τροπολογία 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον στα εθνικά μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), η Επιτροπή βασίζει την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στα άρθρα 5 
και 6 τουλάχιστον στα ακόλουθα:

1. Επιπλέον στα εθνικά μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, και έως τον 
χρόνο έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η 
Επιτροπή βασίζει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6 τουλάχιστον 
στα ακόλουθα:
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Or. en

Τροπολογία 466
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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) και 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)·

Or. en

Τροπολογία 467
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 στατιστικά στοιχεία 
και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων για τις παρατηρούμενες ή 
προβλεπόμενες ζημίες λόγω δυσμενών 
κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
υπάρχουν· και

Or. en

Τροπολογία 468
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
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Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις 
ζημίες λόγω δυσμενών κλιματικών 
επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν· και

Or. en

Τροπολογία 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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·

Or. en

Τροπολογία 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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· και
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Or. en

Τροπολογία 471
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 EPCC και της 
IPCC· και

Or. en

Τροπολογία 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Or. en

Τροπολογία 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις, από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, 
εφόσον διατίθενται, πληροφοριών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση].

ε) σε τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις, από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη

Or. en

Τροπολογία 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο EEA επικουρεί την Επιτροπή 
στην κατάρτιση της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6, σύμφωνα 
με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του.

2. Ο EEA και η EPCC επικουρούν 
την Επιτροπή στην κατάρτιση της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στα άρθρα 5 
και 6, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

Or. en

Τροπολογία 475
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή προβλέπει 
συμπληρωματική αξιολόγηση σε 
περίπτωση που συγκεκριμένη 
δραστηριότητα ενός κράτους μέλους είναι 
πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τη 
διαδικασία προς την κλιματική 
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ουδετερότητα, κατά την περίοδο μεταξύ 
δύο αξιολογήσεων.

Or. es

Τροπολογία 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 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 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνεργάζονται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 477
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 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 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
και η δύναμη να αναλαμβάνουν δράση 
προς μια κοινωνία κοινωνικά δίκαιη, 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα προκειμένου να συντελεστεί 
πρόοδος όσον αφορά την υιοθέτηση 
ποσοτικοποιημένων στόχων για το κλίμα 
από όλα τα μέρη της κοινωνίας σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μέσω 
κατάλληλων ενεργών μέτρων που θα τους 
ενθαρρύνουν να μετρούν τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους 
όσον αφορά τις μειώσεις των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 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, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον 
κλάδο της βιομηχανίας, τους πολίτες και 
την κοινωνία των πολιτών, για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για 
τον προσδιορισμό δράσεων και αναγκών 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού. 
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.

Or. en

Τροπολογία 478
Miriam Dalli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 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 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Η Ένωση δεσμεύεται να επιτύχει τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 κατά 
τρόπο συνεπή με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1367/2006. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του 
Aarhus και ιδίως τις διατάξεις της που 
αφορούν τη διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής 
του κοινού, της διάδοσης των 
πληροφοριών και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη. Εν προκειμένω, η Επιτροπή 
δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις που 
περιέχουν πληροφορίες για το περιβάλλον 
με επαρκή, έγκαιρο και αποτελεσματικό 
τρόπο που δίνει τη δυνατότητα, όπου 
απαιτείται, στο κοινό να εισφέρει. 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 πολυεπίπεδους διαλόγους 
για το κλίμα και την ενέργεια, όπως 
καθιερώνονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en
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Τροπολογία 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 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 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

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, 
ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου της 
βιομηχανίας, 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 πολυεπίπεδους 
διαλόγους για το κλίμα και την ενέργεια, 
όπως καθιερώνονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 480
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
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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 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

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, 
ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου της 
βιομηχανίας, 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 πολυεπίπεδους 
διαλόγους για το κλίμα και την ενέργεια, 
όπως καθιερώνονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 481
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 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 

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 και την υλοποίηση 
δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη 
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του παρόντος κανονισμού. 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.

των στόχων του παρόντος κανονισμού. 
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.

Or. en

Τροπολογία 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, για τους σκοπούς της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του 
προσδιορισμού δράσεων που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, αξιοποιεί τους 
πουλεπίπεδους διαλόγους για μια φιλική 
προς το περιβάλλον και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή κοινωνία, όπως 
καθιερώνονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 483
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
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Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών
1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστο από την ... 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης 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 
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 



AM\1206926EL.docx 67/93 PE653.723v01-00

EL

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 484
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστο από την ... 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης 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 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 485
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
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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 
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 
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προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών 9 Αρχές της ανάθεσης εξουσιών

Or. en

Τροπολογία 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

1. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν 
εφαρμόζεται εν προκειμένω, δεδομένου 
ότι οι αποφάσεις θεμελιώδους χαρακτήρα 
σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ δεν μπορούν να λαμβάνονται 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 493
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Η 
ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και 
προετοιμασία για την επόμενη γενιά», 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της για 
επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Οι συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία 
της Covid-19 ανέδειξαν την εξάρτηση 
από την ενέργεια για την κοινωνιακή 
συμμετοχή, την άσκηση της ιδιότητας 
του πολίτη και την ικανότητα εργασίας σε 
μια ψηφιακή οικονομία. Προκειμένου να 
αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και 
να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους 
στον πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό, η Επιτροπή προτείνει 
νομοθεσία η οποία παρέχει στους πολίτες 
της ΕΕ δικαίωμα στην ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για 
πρόσβαση στην ενέργεια, καθώς και για 
την προστασία και τη στήριξη των 
ευάλωτων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 494
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Επανεξέταση

Η Επιτροπή διενεργεί επανεξέταση και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός έξι 
μηνών έπειτα από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
14 της συμφωνίας του Παρισιού, σχετικά 
με όλα τα στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού. Οι εκθέσεις της Επιτροπής 
συνοδεύονται, εάν κριθεί σκόπιμο, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρα 1, 2, 3, 8, 11 και 15 Παραρτήματα I και IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 496
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη 
δεκαετή περίοδο από το 2021 έως το 2030, 
για την επίτευξη ιδίως των ενεργειακών 
και κλιματικών επιδιώξεων της Ένωσης 
για το 2030,»·

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη 
δεκαετή περίοδο από το 2021 έως το 2030, 
για την επίτευξη ιδίως των ενεργειακών 
και κλιματικών επιδιώξεων της Ένωσης 
για το 2030, καθώς και για την επίτευξη 
των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής 
της ΕΕ, και ιδίως του στόχου για την 
αύξηση του μεριδίου δημιουργίας αξίας 
του βιομηχανικού κλάδου στη συνολική 
δημιουργία αξίας της ΕΕ, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
ανθεκτικότητα της οικονομίας»·

Or. en

Τροπολογία 497
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη 
δεκαετή περίοδο από το 2021 έως το 2030, 
για την επίτευξη ιδίως των ενεργειακών 
και κλιματικών επιδιώξεων της Ένωσης 
για το 2030,»·

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης και των 
μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων της 
Ένωσης για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με τη συμφωνία 
του Παρισιού, ιδίως των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... [νόμος 
για το κλίμα], και, για την πρώτη δεκαετή 
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περίοδο από το 2021 έως το 2030, για την 
επίτευξη ιδίως των ενεργειακών και 
κλιματικών επιδιώξεων της Ένωσης για το 
2030,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει τη διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού για τη διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα προσθέτει μόνο τον νέο στόχο του νόμου για 
το κλίμα.

Τροπολογία 498
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης και, για την πρώτη 
δεκαετή περίοδο από το 2021 έως το 2030, 
για την επίτευξη ιδίως των ενεργειακών 
και κλιματικών επιδιώξεων της Ένωσης 
για το 2030,»·

α) την εφαρμογή στρατηγικών και 
μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και για την 
υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων 
βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, και, 
για την πρώτη δεκαετή περίοδο από το 
2021 έως το 2030, για την επίτευξη ιδίως 
των ενεργειακών και κλιματικών 
επιδιώξεων της Ένωσης για το 2030,»·

Or. en

Τροπολογία 499
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) “προβλέψεις”: προβλέψεις για τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες ή εξελίξεις 
του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 
ποσοτικών εκτιμήσεων για ακολουθία έξι 
ετών που λήγουν σε 0 ή 5 και έπονται 
άμεσα του έτους υποβολής της έκθεσης,»·

(7) «προβλέψεις»: προβλέψεις για τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από πηγές και τις 
απορροφήσεις από καταβόθρες ή εξελίξεις 
του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 
ποσοτικών εκτιμήσεων για ακολουθία 
τεσσάρων ετών που λήγουν σε 0 ή 5 και 
έπονται άμεσα του έτους υποβολής της 
έκθεσης,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποκαθιστά τον ορισμό των «προβλέψεων», όπως έχει συμφωνηθεί δυνάμει 
του άρθρου 2 παράγραφος 7 του κανονισμού για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 500
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) στο άρθρο 2, το σημείο 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(11) «στόχοι της Ένωσης για την ενέργεια 
και το κλίμα για το 2030»: ο δεσμευτικός 
σε επίπεδο Ένωσης στόχος εγχώριας 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας που πρέπει να επιτευχθεί έως 
το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], ο δεσμευτικός σε 
επίπεδο Ένωσης στόχος για το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
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καταναλώνεται στην Ένωση το 2030 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, ο 
πρωταρχικός σε επίπεδο Ένωσης στόχος 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 
1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και ο στόχος ηλεκτρικής διασύνδεσης 
15% για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 501
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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 
και των επιπτώσεών τους για την 
κοινωνία και την οικονομία, ιδίως για 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,»·

Or. en
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Τροπολογία 502
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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 
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, καθώς και για 
τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής 
της ΕΕ σύμφωνα με το COM(2020) 102 
final,»

Or. en

Τροπολογία 503
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 4 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) στο άρθρο 4 στοιχείο α) εδάφιο 1, 
το ακόλουθο σημείο iii) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
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(iii) κατά περίπτωση, για την επίτευξη 
των στόχων και των επιδιώξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης, των 
μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων της 
Ένωσης για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που συνάδουν με τη 
συμφωνία του Παρισιού και του στόχου 
της Ένωσης για το κλίμα που ορίζεται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού …/… [νόμος 
για το κλίμα], καθώς και για άλλους 
στόχους και επιδιώξεις, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
επιδιώξεων και σκοπών προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 504
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

(4) Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 505
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα και οι 
προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

ε) τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα και οι 
προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 
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συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα].»·

συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα] και την υλοποίηση 
των διεθνών δεσμεύσεων βάσει της 
συμφωνίας του Παρισιού»·

Or. en

Τροπολογία 506
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τον τρόπο με τον οποίο οι 
τρέχουσες πολιτικές και μέτρα και οι 
προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης 
σύμφωνα με το COM (2020) 102 final.

Or. en

Τροπολογία 507
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 τοπικές αρχές, η 
ακαδημαϊκή κοινότητα, η οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, 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, οι 
στρατηγικές δίκαιης μετάβασης και οι 
τομεακοί χάρτες πορείας και οι συναφείς 
στρατηγικές συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

Or. en

Τροπολογία 508
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 11

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 

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι τοπικές αρχές, η 
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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.»·

οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η 
επιχειρηματική κοινότητα, και ιδίως 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ο ψηφιακός 
τομέας, 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.»·

Or. en

Τροπολογία 509
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 11

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, 

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, οι 
συνδικαλιστικές ενώσεις, 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 
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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.»·

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.»·

Or. en

Τροπολογία 510
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 11

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 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 τα διάφορα σενάρια που 
προβλέπονται για τις πολιτικές για την 
ενέργεια και το κλίμα, μεταξύ άλλων για 
το 2030, το 2040, το 2050 και μετέπειτα, 
με στόχο την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού …/… [νόμος για 
το κλίμα], 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»·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι κρίσιμης σημασίας η τακτική και ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
κατά την επανεξέταση της προόδου προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Τροπολογία 511
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 
ορίζοντα το 2040 και το 2050, καθώς και 
με προοπτική 30 ετών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να 
επικαιροποιούν τις στρατηγικές αυτές 
ανά πενταετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
έχουν κατά νου μόνο έναν ορίζοντα 30ετίας, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
του κανονισμού για τη διακυβέρνηση, αλλά και τα έτη 2040 και 2050, ώστε να λάβουν υπόψη 
τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα του εν λόγω κανονισμού. Η προτεινόμενη τροπολογία 
αποτελεί αυτούσια μεταφορά του άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού για τη διακυβέρνηση, 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική καλύπτει επίσης τα έτη 2040 και 
2050.

Τροπολογία 512
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 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 έως το 2040 και, κατά 
περίπτωση, επίτευξη αρνητικών 
εκπομπών στη συνέχεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού για τη διακυβέρνηση ζητεί 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[...]». Η 
τροπολογία αποτελεί αυτούσια μεταφορά αυτού του στοιχείου, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη 
ότι η ημερομηνία για την επίτευξη αυτής της κλιματικής ουδετερότητας ορίζεται πλέον βάσει του 
εν λόγω κανονισμού, δηλαδή του νόμου για το κλίμα.

Τροπολογία 513
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1999
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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 σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα],»· Η μείωση των 
εκπομπών στην πηγή υπερισχύει 
ιεραρχικά της απορρόφησης των αερίων 
του θερμοκηπίου.

Or. es

Τροπολογία 514
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 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 σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], καθώς και στην 
υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων 
βάσει της συμφωνίας του Παρισιού,»·

Or. en

Τροπολογία 515
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) 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 για μηδενικές καθαρές 
εκπομπές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και της πορείας για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
ορίζεται στον κανονισμό …/... [νόμος για 
το κλίμα], καθώς 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,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει την αρχική διατύπωση του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού για τη διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα προσθέτει μόνο την αναγκαία εκτίμηση που 
θα πρέπει να διενεργεί η Επιτροπή για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη του 
στόχου για μηδενικές καθαρές εκπομπές και της πορείας σχετικά με αυτές που περιλαμβάνονται 
στον νόμο για το κλίμα.

Τροπολογία 516
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) στο άρθρο 29 παράγραφος 5, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):
α α) των στόχων για μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
της πορείας για μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
ορίζονται στον κανονισμό …/... [νόμος 
για το κλίμα]·

Or. en

Τροπολογία 517
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 –σημείο 7 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Παράρτημα I – Μέρος 1 – τμήμα A – σημείο 3.11 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i. Πολιτικές και μέτρα για την 
επίτευξη της επιδίωξης που έχει τεθεί 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 όπως 
αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές 
και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/841, τα οποία θα 
καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους 
εκπομπών και τους τομείς για τη βελτίωση 
των απορροφήσεων, αποβλέποντας στον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα]»·

i. Πολιτικές και μέτρα για την 
επίτευξη της επιδίωξης που έχει τεθεί 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 όπως 
αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές 
και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/841, τα οποία θα 
καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους 
εκπομπών και τους τομείς για τη βελτίωση 
των απορροφήσεων, αποβλέποντας στον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], καθώς και στην 
υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων 
βάσει της συμφωνίας του Παρισιού»·

Or. en

Τροπολογία 518
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Παράρτημα I – Μέρος 1 – τμήμα Β – σημείο 5.5.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.5. Συνεισφορά των 
προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 
στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... [νόμος 
για το κλίμα]»·

5.5. Συνεισφορά των 
προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 
στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... [νόμος 
για το κλίμα]» και σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις βάσει της συμφωνίας 
του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 519
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Παράρτημα IV – σημείο 2.1.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) στο παράρτημα IV, το σημείο 
2.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«2.1.1. Προβλεπόμενες μειώσεις 
εκπομπών και ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες έως το 
2035, το 2040, το 2045 και το 2050»

Or. en

Τροπολογία 520
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Παράρτημα IV – σημείο 2.1.2.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β) στο παράρτημα IV, το σημείο 
2.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«2.1.2. Εθνικός στόχος μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 και μετέπειτα, 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού .../... [νόμος για το 
κλίμα]»

Or. en

Τροπολογία 521
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Παράρτημα VI – στοιχείο γ – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) αξιολόγηση της συνεισφοράς της 
πολιτικής ή του μέτρου στην επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, που ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
και στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 
15,».

viii) αξιολόγηση της συνεισφοράς της 
πολιτικής ή του μέτρου στην επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, που ορίζεται στο άρθρο 2 
του κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα], 
και στην υλοποίηση των διεθνών 
δεσμεύσεων βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού, καθώς και στην επίτευξη της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής που 
αναφέρεται στο άρθρο 15,».

Or. en

Τροπολογία 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλούνται να 
επαναξιολογήσουν τις προηγούμενες 
δεσμεύσεις τους και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά 
με τους στόχους για το κλίμα για το 2030 
και την κλιματική ουδετερότητα για το 
2050 και, εάν είναι απαραίτητο, να τους 
προσαρμόσουν εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ώστε να είναι δυνατή η 
υλοποίησή τους προς όφελος των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και του 
περιβάλλοντος χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο ή ακόμη και να καταστρέφονται 
ολόκληροι κλάδοι της βιομηχανίας και να 
χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
λόγω της επιδίωξης μη ρεαλιστικών 
μειώσεων των εκπομπών βάσει μοντέλων 
που εδράζονται σε ιδεολογίες. Με βάση 
τυχόν νέα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο 
μιας ορθολογικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η Επιτροπή, ούσα η αρχή που 
πρέπει να επιληφθεί της συνέχειας, 
καλείται να υποβάλει μεταγενέστερα 
πρόταση για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Τροπολογία 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

Or. en


