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Τροπολογία 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, 
και θα διερευνήσει δυνατότητες για νέο 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 
κατά 50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 
1990. Η αναθεώρηση θα βασιστεί σε μια 
άρτια εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης της 
νόσου COVID-19, καθώς και τον πιθανό 
κοινωνικό αντίκτυπο των μελλοντικών 
μέτρων. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα 
καταβάλλει παράλληλα προσπάθειες για 
τον σχεδιασμό μιας μεθοδολογίας 
υπολογισμού των εκπομπών ορισμένων 
προϊόντων, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
τους, ιδίως στην περίπτωση των οδικών 
οχημάτων, των αεροσκαφών και των 
σκαφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση των στόχων για το 2030 προβλέπεται μόνο δύο έτη μετά την έγκριση των 
υφιστάμενων στόχων για το κλίμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
και να αιτιολογηθεί το νέο επίπεδο προσδοκιών, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των αρχών 
της βελτίωσης της νομοθεσίας, η αναθεώρηση των στόχων θα πρέπει να βασιστεί σε μια άρτια 
εκτίμηση επιπτώσεων.
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Τροπολογία 243
Rovana Plumb, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και βάσει διεξοδικής 
εκτίμησης επιπτώσεων, και θα 
διερευνήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
εφικτές και οικονομικά αποδοτικές 
δυνατότητες από οικονομική, και 
ιδιαίτερα από κοινωνική άποψη, για νέο 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 
κατά 50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 
1990. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει 
αξιολόγηση κόστους-οφέλους σε επίπεδο 
κρατών μελών. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 244
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 

3. Έως τον Δεκέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο για το 2030. Η 
επανεξέταση θα βασιστεί σε μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που λαμβάνει 
υπόψη τον οικονομικό, κοινωνικό, 
κλιματικό και πολιτικό αντίκτυπο. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται πρόταση 
νέου στόχου για το κλίμα για το 2030, 
διατυπώνει προτάσεις για τροποποίηση 
των κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν τα 
κράτη μέλη κρίνουν ότι ο αρχικός στόχος 
είναι υπερβολικά περιοριστικός, η 
Επιτροπή θα προβεί σε τροποποίηση του 
εν λόγω ειδικού στόχου και θα υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τις προτάσεις που κρίνει 
ενδεδειγμένες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εκφέρουν άποψη σχετικά με το αν οι στόχοι που 
αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά περιοριστικοί και αν θέτουν σε 
κίνδυνο την οικονομία των τομέων τους οποίους αφορούν.

Τροπολογία 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Υπό το πρίσμα των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο 
στόχος της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, ορίζεται ως μείωση των 
εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με το 
1990.

Or. en

Τροπολογία 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
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πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και υπό το πρίσμα της 
πρωτοφανούς οικονομικής κάμψης λόγω 
της πανδημίας Covid19,, και θα 
διερευνήσει δυνατότητες για νέο στόχο για 
το 2030. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 248
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, 
βάσει ολοκληρωμένης και ενδελεχούς 
εκτίμησης επιπτώσεων στην οποία 
λαμβάνεται υπόψη ο 
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της 
κρίσης της νόσου COVID-19, η Επιτροπή 
θα επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για 
το κλίμα για το 2030, που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999, υπό το πρίσμα του στόχου 
για κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
διερευνήσει δυνατότητες για νέο στόχο για 
το 2030. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων και να θέσουμε 
ήδη νέους στόχους για το 2030. Επιπλέον, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
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δημιουργεί τεράστιες και ιστορικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, είναι σημαντικό οι 
επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης να ληφθούν υπόψη στην υπό εξέλιξη εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργεί η Επιτροπή σχετικά με τους στόχους για το 2030.

Τροπολογία 249
Sara Cerdas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνυπολογίζοντας ένα 
κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την 
αξιολόγηση και τη συζήτησή τους.

Or. en

Τροπολογία 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 65 % σε 
σύγκριση με το 1990. Η Επιτροπή, 
αναλόγως, διατυπώνει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 251
Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση του 
στόχου της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990 μέσω της 
διενέργειας τομεακής εκτίμησης 
επιπτώσεων. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 252
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα θέσει νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
τουλάχιστον 55 % έως 65 % σε σύγκριση 
με το 1990. Η Επιτροπή, αναλόγως, 
διατυπώνει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 253
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και σε 
συνάρτηση με την οικονομική ανάκαμψη 
μετά την κρίση της νόσου Covid-19 
αντίστοιχα σε κάθε κράτος μέλος. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 254
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει δεόντως αιτιολογημένες 
ενδεδειγμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 255
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
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πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 70 % σε 
σύγκριση με το 1990. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης της νόσου covid-19, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει την 



AM\1206523EL.docx 13/103 PE652.582v01-00

EL

τρέχουσα κατάσταση και να προτείνει νέους στόχους για το 2030.

Τροπολογία 257
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την εκπλήρωση του κλιματικού 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 65 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
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αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα λάβει 
τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή 
αξιολογεί ιδίως τις επιλογές για την 
ευθυγράμμιση των εκπομπών από τις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές 
με τον στόχο για το 2030 και τον στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, 
προκειμένου οι καθαρές εκπομπές στους 
εν λόγω τομείς να είναι μηδενικές έως το 
2050 το αργότερο, και υποβάλλει 
αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να αλλάζει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή, όπως κρίνει 
σκόπιμο και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ικανότητες ή δυσκολίες των κρατών 
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μελών όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία 260
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 
2030, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % 
έως 65 % σε σύγκριση με το 1990 και να 
επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1, και θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τις 
επιλογές για την ευθυγράμμιση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές και τις 
θαλάσσιες μεταφορές με τον στόχο για το 
2030 και τον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050, προκειμένου 
οι καθαρές εκπομπές στους εν λόγω 
τομείς να είναι μηδενικές έως το 2050 το 
αργότερο, και υποβάλλει αντίστοιχες 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 261
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
επενδύσεις που είχαν ήδη 
προγραμματιστεί από τα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, διατηρούνται, τουλάχιστον 
έως ότου η προσφορά αντισταθμιστεί από 
τη ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 262
Barbara Thaler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο η πανδημία Covid 19 μετέβαλε το 
ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο τοπίο σε 
σχέση με τον στόχο για το 2030.
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συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 263
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων και να θέσουμε 
ήδη νέους στόχους για το 2030. Επιπλέον, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
δημιουργεί τεράστιες και ιστορικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, είναι σημαντικό οι 
επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης να ληφθούν υπόψη στην υπό εξέλιξη εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργεί η Επιτροπή σχετικά με τους στόχους για το 2030.

Τροπολογία 264
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το 
κλίμα για το 2030 που αποφασίστηκε σε 
συμμόρφωση με την παράγραφο 3 και να 
επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1, και θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 265
Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 266
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες

Or. en

Τροπολογία 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες
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Or. en

Τροπολογία 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και 
κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή 
θα επανεξετάζει και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, θα επικαιροποιεί τους 
στόχους που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, παρουσιάζοντας την αντίστοιχη 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο, στην οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:
α) τις εθνικές ενδιάμεσες εκθέσεις για την 
εφαρμογή των ενοποιημένων εθνικών 
σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για 
το Κλίμα, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 
2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 
2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
β) τον βαθμό επίτευξης των στόχων 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·
γ) το διεθνές πλαίσιο και τον αντίκτυπό 
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του στην κλιματική πολιτική της ΕΕ·
δ) την τεχνολογική καινοτομία και τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες στους 
σχετικούς τομείς·
ε) πιθανές καταστάσεις που μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ανωτέρα βία και οι 
προετοιμασίες για τέτοιου είδους 
καταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νομοθέτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρούν και να επικαιροποιούν, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τον στόχο που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξέλιξη του τεχνολογικού, οικονομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 269
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τον Δεκέμβριο του 2025, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που θα λαμβάνει 
υπόψη τον οικονομικό, κοινωνικό, 
κλιματικό και πολιτικό αντίκτυπο στην 
Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται πρόταση 
νέου στόχου για το κλίμα για το 2030, θα 
διατυπώσει προτάσεις για τροποποίηση 
των κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 
αντίστοιχα και για τροποποίηση τυχόν 
άλλης ενωσιακής νομοθεσίας που 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 270
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Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή, υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και κατόπιν 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, θα 
διερευνήσει δυνατότητες για τον 
καθορισμό κλιματικού στόχου της 
Ένωσης για το 2040, ο οποίος θα 
προβλέπει μείωση εκπομπών της τάξης 
του 80 % έως 85 % σε σύγκριση με το 
1990, και θα διατυπώσει τις 
ενδεδειγμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 271
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το αργότερο 12 μήνες από την 
έγκριση του κλιματικού στόχου για το 
2040, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
τροποποιηθεί το σύνολο της ενωσιακής 
νομοθεσίας που αφορά την εκπλήρωση 
του εν λόγω στόχου. Η Επιτροπή θα λάβει 
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης νέων νομοθετικών προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 272
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή, υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και κατόπιν 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, θα 
διερευνήσει δυνατότητες για τον 
καθορισμό κλιματικού στόχου της 
Ένωσης για το 2040, και θα υποβάλει τις 
ενδεδειγμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την αξιολόγηση της ανάγκης 
για έγκριση νέων νομοθετικών 
προτάσεων που θα αναθεωρούν την 
υπάρχουσα νομοθεσία και τις πολιτικές, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
κανονιστική συνέπεια και τη 
σταθερότητα, προκειμένου να διατηρήσει 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μελλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να υποστηριχτεί πιο αποτελεσματικά από ένα 
σταθερό πλαίσιο πολιτικής που θα διασφαλίζει ένα προβλέψιμο και θετικό επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δέσμευση της βιομηχανίας στον 
στόχο του 2050.
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Τροπολογία 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το αργότερο 18 μήνες από την 
έγκριση του κλιματικού στόχου για το 
2040, η Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου, και εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης 
των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 275
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το αργότερο 18 μήνες από την 
έγκριση του κλιματικού στόχου για το 
2040, η Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την εκπλήρωση του εν λόγω 
στόχου και διατυπώνει τις αντίστοιχες 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 276
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Συνεισφορές για την επίτευξη του στόχου 

κλιματικής ουδετερότητας
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας, όλα τα κράτη 
μέλη και όλοι οι τομείς θα πρέπει να 
προβούν στις απαραίτητες συνεισφορές, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
μεταφορών με πλήρη συμμετοχή των 
τομέων της αεροπορίας και της 
ναυτιλίας. Για τον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση της απαιτούμενης 
δράσης σε όλους τους τομείς, 
καταρτίζονται τομεακοί χάρτες πορείας 
για την κλιματική ουδετερότητα, οι 
οποίοι αξιολογούνται και προσαρμόζονται 
από την Επιτροπή σε καθορισμένα 
χρονικά διαστήματα· 

Or. en

Τροπολογία 277
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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της συμφωνίας του Παρισιού, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σχετικές νομοθετικές 
προτάσεις. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 279
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 

1. Έως τον Δεκέμβριο του 2023, η 
Επιτροπή θα επεξεργαστεί μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που θα βασίζεται 
στα στοιχεία που παρέχονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 
στον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού. Η Επιτροπή θα 
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2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

χρησιμοποιήσει αυτήν τη μελέτη για να 
υποβάλει μια πρόταση για μια πορεία σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα καθορισμού 
μιας πορείας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 έως το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της Ένωσης για τις εκπομπές αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της πολιτικής της Ένωσης 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτόν, στον υπολογισμό της 
πορείας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση 
έως το 2050 θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως οι νομοθέτες της ΕΕ και ο υπολογισμός να 
υπόκειται σε συναπόφαση.
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Τροπολογία 281
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2021, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τη δυνατότητα 
καθορισμού μιας πορείας σε επίπεδο 
Ένωσης με σκοπό την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050.

Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει, εάν κριθεί 
σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 282
Barbara Thaler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την πορεία. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει αναγκαία την υποβολή πρότασης 
για πρόσθετη νομοθεσία, διατυπώνει τις 
ενδεδειγμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 283
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή αξιολογεί, με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 
3, τη σκοπιμότητα  του καθορισμού μιας 
πορείας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την 
επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 έως το 2050 και προτείνει 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την ανάλογη τροποποίηση 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 284
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιλογές 
για μια πορεία σε επίπεδο Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050 και υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Το 
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ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

αργότερο εντός έξι μηνών μετά από κάθε 
παγκόσμιο απολογισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 της συμφωνίας του 
Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει την 
πορεία και υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνει υπόψη τους δύο συννομοθέτες. 
Στο ανεπίσημο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας παρατίθενται ρητά τα επιχειρήματα κατά της 
ανάθεσης εξουσίας στην Επιτροπή για τον καθορισμό μιας πορείας προς το 2050.

Τροπολογία 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή αξιολογεί την πορεία σε επίπεδο 
Ένωσης με σκοπό την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050. 
Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία και υποβάλλει νομοθετικές 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή καθορίζει, βάσει των κριτηρίων 
που ορίζονται στην παράγραφο 3, μια 
πορεία σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και υποβάλλει 
κατάλληλη νομοθετική πρόταση προς τον 
σκοπό αυτό. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 287
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

2. Η προτεινόμενη πορεία ξεκινά από 
τον στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
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παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της Ένωσης για τις εκπομπές αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της πολιτικής της Ένωσης 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτόν, στον υπολογισμό της 
πορείας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση 
έως το 2050 θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως οι νομοθέτες της ΕΕ και ο υπολογισμός να 
υπόκειται σε συναπόφαση.

Τροπολογία 289
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πρόταση και οι επανεξετάσεις 
της πορείας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται με την τροποποίηση των 
κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 και 
κάθε άλλης ενωσιακής νομοθεσίας που 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 290
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το 
πλήρες κόστος που συνεπάγεται η 
καθυστερημένη ανάληψη δράσης για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 293
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους της αδράνειας·

Or. en

Τροπολογία 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών προσαρμογής

Or. en

Τροπολογία 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών προσαρμογής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το επενδυτικό κόστος της τεχνικής 
προσαρμογής των νέων τεχνολογιών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Το κόστος 
αυτό μπορεί να είναι σημαντικό.
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Τροπολογία 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 299
Tilly Metz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα και τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 300
Jörgen Warborn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την ανταγωνιστικότητα του 
μεταποιητικού κλάδου και τη σημασία 
της αντιμετώπισης της εξωτερικής 
ανάθεσης της παραγωγής σε τρίτες χώρες 
η οποία οδηγεί σε διαρροή άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 301
Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους τομεακούς χάρτες πορείας 
για την κλιματική ουδετερότητα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2α·

Or. en
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Τροπολογία 302
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις κοινωνικές επιπτώσεις

Or. en

Τροπολογία 303
Jörgen Warborn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την ανταγωνιστικότητα των 
τμημάτων του τομέα των μεταφορών που 
εκτίθενται σε διεθνή ανταγωνισμό, και τη 
σημασία της αντιμετώπισης της 
διαγραφής της καταχώρισης σκαφών και 
αεροσκαφών στην Ένωση με σκοπό την 
εκ νέου καταχώρισή τους σε τρίτη χώρα, 
που οδηγεί σε διαρροή άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τεχνολογία που βασίζεται σε πολύ 
χαμηλή χρήση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, ανθεκτικότητα, 
ανακυκλωσιμότητα και ευρεία 
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προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες, την τρέχουσα απορρόφησή 
τους από την αγορά και τις συνθήκες για 
την περαιτέρω ανάπτυξή τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπολογίσει την πορεία λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες 
τεχνολογίες που υπάρχουν στην αγορά και τη διαθεσιμότητά τους.

Τροπολογία 306
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία 
και την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 307
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάλυσης του 
κύκλου ζωής της τεχνολογίας αυτής και 
της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 308
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
από την άποψη της βιωσιμότητας, της 
καινοτομίας και της ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 309
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
οικονομικών τομέων·

Or. en
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Τροπολογία 310
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την οικονομική προσιτότητα των 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 311
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το επίπεδο ικανότητας εφαρμογής 
των τεχνολογιών που βασίζονται στην 
πράσινη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 312
Andor Deli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την κυριαρχία των κρατών μελών 
κατά τον καθορισμό του εθνικού 
ενεργειακού μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 313
Andor Deli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τις εθνικές στρατηγικές και τα 
εθνικά σχέδια για την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 314
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και 
τη δέσμευση για επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 315
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) την ανάγκη για προσβάσιμες, 
αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
ώστε οι πολίτες να προβαίνουν σε 
περισσότερο βιώσιμες και φιλικές προς το 
περιβάλλον επιλογές·

Or. en
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Τροπολογία 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις διαφορετικές εθνικές 
περιστάσεις των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 318
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες, αποφεύγοντας το φαινόμενο 
των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων 
ενεργητικού και διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την προβλεψιμότητα για τους 
σχετικούς τομείς, ιδίως όσον αφορά τις 
υποδομές μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου της διαθέσιμης χρηματοδοτικής 
στήριξης από τους πόρους της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου του 
βαθμού διαθέσιμης χρηματοδοτικής 
στήριξης από την Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση επαρκών μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης για τις ανάγκες του ενεργειακού 
και του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και η διασφάλιση 
ίσων όρων για τον μετασχηματισμό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής μηδενικών εκπομπών.

Τροπολογία 321
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες, ευκαιρίες 
και προκλήσεις, ιδίως από την άποψη της 
οικονομικής διαφοροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την ανάγκη για προβλεψιμότητα 
και κανονιστική σταθερότητα για τις 
μελλοντικά βιώσιμες επενδύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να υποστηριχτεί πιο αποτελεσματικά από ένα 
σταθερό πλαίσιο πολιτικής που θα διασφαλίζει ένα προβλέψιμο και θετικό επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δέσμευση της βιομηχανίας στον 
στόχο του 2050.

Τροπολογία 323
Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, 
εξασφαλίζοντας σε όλους ίση και 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε 
βιώσιμη ενέργεια, τροφή, στέγη και 
κινητικότητα καθώς και στο δικαίωμα 
στην απασχόληση με αξιοπρεπή 
μισθολογικά επίπεδα και ελάχιστο 
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εγγυημένο εισόδημα για όλους·

Or. en

Τροπολογία 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, 
εξασφαλίζοντας στους εργαζομένους 
μηχανισμούς επαγγελματικής 
αναπροσαρμογής προς βιώσιμους τομείς 
και παράλληλα διατηρώντας και 
αναβαθμίζοντας τα ισχύοντα μισθολογικά 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 325
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη, ρεαλιστική και κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση, για τους λαούς και τα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 326
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού



PE652.582v01-00 46/103 AM\1206523EL.docx

EL

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τις εξελίξεις στον τομέα των 
μεταφορών και της κινητικότητας σε 
σχέση με τους τρέχοντες ή δυνητικούς 
οικονομικούς κλυδωνισμούς, προκειμένου 
να αποφευχθούν η οικονομική κάμψη και 
η απώλεια ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) την ευθύνη της Ένωσης για τις 
ιστορικές εκπομπές, οι οποίες μπορούν να 
θεωρηθούν ως χρέος για το κλίμα, καθώς 
και τους τεχνολογικούς και οικονομικούς 
πόρους της·

Or. en
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Τροπολογία 329
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ



PE652.582v01-00 48/103 AM\1206523EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη ευθύνεται για το 9 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, ενώ 
αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 6 % του πληθυσμού της. Οι προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα στεφθούν με επιτυχία εάν και ο υπόλοιπος κόσμος 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό.

Τροπολογία 332
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 333
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και μιας 
ολοκληρωμένης κοινωνικοοικονομικής 
και τομεακής εκτίμησης επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) μια συνολική διατομεακή 
προσέγγιση με επαρκή εξέταση των 
δεικτών που αφορούν τις κλιματικές 
επιδόσεις συγκεκριμένων τομέων, και 
ιδίως του τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τις ορθές πρακτικές, νομοθεσίες ή 
πολιτικές που έχουν θεσπιστεί ή θα 
θεσπιστούν από κράτη μέλη, περιφέρειες 
ή τοπικές οντότητες πριν ή μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 338
Andor Deli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) την αναγνώριση του φυσικού 
αερίου ως μεταβατικής πηγής ενέργειας 
και του ρόλου του στη μετάβαση προς 
την οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα και επενδύσεων, ιδίως σε 
ενεργοβόρους κλάδους που εκτίθενται 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα, ιδίως σε ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη της διαρροής άνθρακα θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εκτιμήσεων 
επιπτώσεων που συνοδεύουν τις αποφάσεις για τον καθορισμό των κλιματικών στόχων. Η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΕ που αναλαμβάνονται για την 
προστασία του κλίματος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα της αποφυγής 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και της διατήρησης θέσεων εργασίας 
και επενδύσεων στην Ευρώπη.

Τροπολογία 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή κοινωνική και οικονομική κρίση σε 
ολόκληρη την Ένωση. Κατά την αξιολόγηση της πορείας και τον καθορισμό των στόχων για το 
2030 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις πρόσφατες εξελίξεις της κρίσης 
της νόσου Covid-19.

Τροπολογία 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) το αποτύπωμα άνθρακα που 
συνδέεται με την κατανάλωση προϊόντων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) τις δυνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις μελλοντικών μέτρων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις 
επιπτώσεις της μετάβασης σε κλιματική ουδετερότητα στην ευζωία των πολιτών, στην ευημερία 
της κοινωνίας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ισότιμη και δίκαιη μετάβαση.

Τροπολογία 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) μια συνολική διατομεακή 
προσέγγιση με βάση τους δείκτες που 
αφορούν τις κλιματικές επιδόσεις 
συγκεκριμένων τομέων, όπως ο τομέας 
των μεταφορών και της κινητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον υπολογισμό της πορείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ειδικούς 
τομεακούς δείκτες.

Τροπολογία 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ενωσιακός προϋπολογισμός για τον 

άνθρακα
Έως τις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή 
καταρτίζει ενωσιακό προϋπολογισμό για 
τον άνθρακα και υποβάλλει αντίστοιχες 
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νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 346
Carles Puigdemont i Casamajó

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, ιδίως στις περιοχές στις 
οποίες, με βάση τις επιστημονικές 
γνώσεις, υπάρχει συναίνεση ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι 
κρίσιμης σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 οικονομικής και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας της Ένωσης και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
συμφωνίας του Παρισιού.



AM\1206523EL.docx 55/103 PE652.582v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 348
Kathleen Van Brempt

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 και σε 
όλες τις συνέπειές της, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 349
Kathleen Van Brempt

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. Τα κράτη μέλη 
και η Ένωση καταρτίζουν κατάλογο 
στρατηγικών τομέων και αλυσίδων αξίας 
που έχουν καίρια σημασία για τη 
διασφάλιση μιας ανθεκτικής, κλιματικά 
θωρακισμένης, υγιούς, κοινωνικά δίκαιης 
και μελλοντικά βιώσιμης Ένωσης. 
Καθορίζονται οι επενδύσεις και τα μέτρα 
πολιτικής που απαιτούνται για τη 
διατήρηση ή την αναζωογόνηση των 
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τομέων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 350
Carles Puigdemont i Casamajó

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. Οι εν λόγω 
στρατηγικές και τα σχέδια πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
περιφερειών τους και, κατά περίπτωση, 
μεγάλων δήμων και τοπικών οικισμών.

Or. en

Τροπολογία 351
Marian-Jean Marinescu

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 ενοποιημένων 
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
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Τροπολογία 352
Isabel García Muñoz

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, σε συνεργασία με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους, 
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.

Or. en

Τροπολογία 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 
οικονομικές, κοινωνικές βάσεις και 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια και 
σε αξιολογήσεις προόδου.

Or. en

Τροπολογία 354
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση για 
νομοθετικό πλαίσιο για την αύξηση της 
διαχείρισης κινδύνων, της 
ανθεκτικότητας και της κλιματικής 
προσαρμογής των υποδομών μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 355
Andrey Novakov

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:

Κατόπιν συμφωνίας των κρατών μελών 
και έκθεσης υλοποίησης της Επιτροπής, 
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:

Or. en

Τροπολογία 356
Marian-Jean Marinescu

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:
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Or. en

Τροπολογία 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 και με βάση τα κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
3·

Or. en

Τροπολογία 358
Kathleen Van Brempt

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, καθώς και την 
επιμέρους, πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
όλα τα κράτη μέλη και τους τομείς 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. en

Τροπολογία 359
José Ramón Bauzá Díaz
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εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 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·

Or. en

Τροπολογία 360
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 όλα τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 361
Marian-Jean Marinescu

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 
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των στόχων της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 363
Isabel García Muñoz

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 τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής, η 
οποία θα δημοσιοποιηθεί, 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.

Or. en

Τροπολογία 364
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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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 365
Marian-Jean Marinescu

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 που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, καθώς και με τις 
παγκόσμιες εξελίξεις σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 366
Barbara Thaler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης υπό το πρίσμα των μέτρων που 
λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 367
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Andrey Novakov

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, ή ότι τα ενωσιακά μέτρα 
έχουν οδηγήσει στην απώλεια 
ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας 
σε τομείς όπως οι μεταφορές, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 368
Isabel García Muñoz

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 

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της δημόσιας 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 369
Carles Puigdemont i Casamajó

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 αξιολόγηση που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 καταδείξει 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, η Επιτροπή 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες για την επανόρθωση της 
ανακολουθίας εντός 6 μηνών από την 
αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 



AM\1206523EL.docx 65/103 PE652.582v01-00

EL

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.

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. Οποιαδήποτε εκτίμηση ή 
ανάλυση επιπτώσεων, ενόψει της 
θέσπισης νέων μέτρων, λαμβάνει υπόψη 
το επίπεδο τεχνικής σκοπιμότητας που 
συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών για 
την επαναφόρτιση με εναλλακτικά 
καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνει 
υπόψη τα κενά και τις καθυστερήσεις 
στην ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τον 
εξοπλισμό του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σημεία 
διανομής εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, χωρίς να εισάγει διακρίσεις και 
να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την έλλειψη επαρκούς αριθμού 
απαραίτητων διατάξεων σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και να μην 
μεταβιβάζει την ευθύνη αυτή στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 371
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια 
κάθε σχεδίου μέτρου και κάθε 
νομοθετικής πρότασης υπό το πρίσμα του 
στόχου για κλιματική ουδετερότητα που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως 
αποτυπώνεται στην πορεία που αναφέρεται 
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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.

στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και υπό το 
πρίσμα των στόχων προσαρμογής που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
πριν από την έγκριση, συμπεριλαμβάνει 
την ανάλυση αυτή στην εκτίμηση 
επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει το εν 
λόγω μέτρο ή πρόταση, και καθιστά το 
συμπέρασμα της αξιολόγησης αυτής 
άμεσα προσβάσιμο στο κοινό μόλις 
οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση και, σε 
κάθε περίπτωση, πριν από την έγκριση 
του σχετικού μέτρου ή της σχετικής 
πρότασης.

Or. en

Τροπολογία 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, καθώς και του 
αποτυπώματος άνθρακα μεγάλων έργων 
υποδομής λαμβανομένου υπόψη 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
εκπομπών, 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.

Or. en
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Τροπολογία 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής πρόοδος προς την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στα άρθρα 1 και 2, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
στοιχείο β) της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από δημόσια και ιδιωτικά 
έργα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους, όπως αυτές που προκύπτουν 
κατά την κατασκευαστική και 
λειτουργική φάση και 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
εκπομπών στην αλυσίδα αξίας ενός 
έργου. Επιπλέον, κάθε έργο υποδομής 
στον τομέα της ενέργειας και των 
μεταφορών θεωρείται, κατόπιν 
ανεξάρτητης αξιολόγησης, ότι συνάδει με 
τους στόχους για το κλίμα για το 2030, το 
2050 και πιθανώς το 2040 και ότι 
βρίσκεται σε συμφωνία με τον ενωσιακό 
στόχο ανάπτυξης μιας πλήρως 
βασισμένης σε ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, υψηλά αποδοτικής από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενέργειας, 
κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής 
οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
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the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Τροπολογία 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
συνολικές επιπτώσεις των «βιοκαυσίμων» 
πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς: 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
σχετίζονται με την αλλαγή της χρήσης 
γης και την αποψίλωση των δασών, 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
σχετίζονται με τη μεταφορά 
«βιοκαυσίμων», απώλεια φυσικών 
καταβοθρών, απώλεια βιοποικιλότητας, 
αρπαγή γης, ανταγωνισμός με τη γεωργία 
συντήρησης και αύξηση των τιμών 
τροφίμων ζωτικής σημασίας. Βάσει 
αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη αξιολογούν εκ νέου τη 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχουν 
στα «βιοκαύσιμα» και προτείνουν σχέδια 
για τη σταδιακή κατάργησή τους.

Or. en

Τροπολογία 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις 
για τη σταδιακή κατάργηση της άμεσης 
και έμμεσης ενωσιακής και εθνικής 
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στήριξης για τα ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Η Επιτροπή προτείνει 
μεθοδολογία για τη συμπερίληψη των 
ενσωματωμένων εκπομπών στα ισοζύγια 
εκπομπών της ΕΕ και των κρατών 
μελών, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται 
το συνολικό παγκόσμιο αποτύπωμα 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 377
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Αξιολόγηση εθνικών μέτρων

1.
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί τα εξής:
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 
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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·
β) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά μέτρα 
είναι επαρκή για τη διασφάλιση προόδου 
όσον αφορά την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4.
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.
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.
3. Όταν εκδίδεται σύσταση σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες αρχές:
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 
που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
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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 378
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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·
β) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά μέτρα 
είναι επαρκή για τη διασφάλιση προόδου 
όσον αφορά την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4.
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 
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ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 379
Marian-Jean Marinescu

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 380
Johan Van Overtveldt

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 
συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές των κρατών μελών, 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, τα οποία μέτρα 
χαρακτηρίζονται 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
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών. Τα κράτη μέλη ορίζουν τη συνεισφορά τους στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους.

Τροπολογία 381
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

Τροπολογία 382
Marian-Jean Marinescu

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 383
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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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 τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής, η 
οποία θα δημοσιοποιηθεί, 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.

Or. en

Τροπολογία 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 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. 
Ωστόσο, οι συστάσεις της Επιτροπής 
είναι σε θέση να παράσχουν την 
απαραίτητη στήριξη στο κράτος μέλος 
προκειμένου να αναπροσαρμόσει τον 
στόχο κατά τρόπο ώστε να είναι πιο 
συνεπής με την τεχνική πραγματικότητα 
που επικρατεί στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν 
λόγω συστάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι στόχοι που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη 
μέλη· η Επιτροπή πρέπει επομένως να μειώσει τους στόχους (καθώς είναι υπερβολικά 
περιοριστικοί για τα κράτη μέλη) και, όταν απαιτείται, να παρέχει την τεχνική και υλική στήριξη 
που είναι αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να πλησιάσουν όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στον στόχο.

Τροπολογία 385
Andrey Novakov

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, 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 οι 
ενωσιακοί στόχοι έχουν οδηγήσει σε 
κάμψη και σε απώλεια 
ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως οι 
μεταφορές, μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
προς το εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 386
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 

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, 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 387
Kathleen Van Brempt

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 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 
σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 388
Isabel García Muñoz
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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, 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 
δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις προς 
το εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 389
Johan Van Overtveldt

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, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους 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
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών. Τα κράτη μέλη ορίζουν τη συνεισφορά τους στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους.

Τροπολογία 390
Kathleen Van Brempt

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 παραλαβή της σύστασης, 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που 
προτίθεται να εγκρίνει 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 391
Carles Puigdemont i Casamajó

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 τα μέτρα που το κράτος 
μέλος πρόκειται να λάβει προκειμένου να 
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εφαρμόσει τις συστάσεις που διατύπωσε 
η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 392
Kathleen Van Brempt

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 πράγματι λάβει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση και ποια 
μέτρα έχει εγκρίνει για να λάβει υπόψη τη 
σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 393
Isabel García Muñoz

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 

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 



PE652.582v01-00 80/103 AM\1206523EL.docx

EL

σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή·

σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το δεόντως αιτιολογημένο 
σκεπτικό του στην Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 394
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παράγραφο 3, ή δεν εφαρμόσει τα μέτρα 
που ανταποκρίνονται στη σύσταση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να 
επιβάλει τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα 
με το πλαίσιο που έχει καθοριστεί για την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
επιβολή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παράγραφο 3, ή δεν εφαρμόσει τα μέτρα 
που ανταποκρίνονται στη σύσταση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en
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Τροπολογία 396
Marian-Jean Marinescu

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 στοιχεία που 
αναφέρονται στα άρθρα 5και 6, η 
Επιτροπή βασίζει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6 τουλάχιστον 
στα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 397
Marian-Jean Marinescu

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 
άλλων σχετικών ρυθμιστικών οργανισμών 
όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας (EASA)·

Or. en

Τροπολογία 398
Marian-Jean Marinescu

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 
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της συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 399
Andrey Novakov

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 μιας 
ολοκληρωμένης κοινωνικοοικονομικής 
και τομεακής εκτίμησης επιπτώσεων· και

Or. en

Τροπολογία 400
Barbara Thaler

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

Or. en

Τροπολογία 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

κλιματική αλλαγή
1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η 
Επιτροπή συγκροτεί το δίκτυο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική 
αλλαγή (EUnCC), μια ανεξάρτητη 
επιστημονική συμβουλευτική ομάδα 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
αποτελούμενη από επιστήμονες που 
επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωσία 
τους στον τομέα της κλιματικής αλλαγής 
και προτείνονται από περιφέρειες, 
συνασπισμούς περιφερειών ή τοπικούς 
φορείς.
2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η δομή 
διακυβέρνησης του EUnCC εγγυάται την 
πλήρη επιστημονική του αυτονομία, 
μεταξύ άλλων έναντι των ενωσιακών και 
περιφερειακών οργανισμών.
3. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εκδίδει γνωμοδότηση 
σχετικά με κάθε διορισμό στο EUnCC, 
αποκλειστικά με βάση την επιστημονική 
αυτονομία των μελών του EUnCC.
4. Το EUnCC παρακολουθεί τις μειώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στην Ένωση, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για τον 
άνθρακα που προβλέπεται στο άρθρο 3.
5. Το EUnCC αξιολογεί τη συνέπεια των 
μέτρων και την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο.
6. Το EUnCC υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση με τα πορίσματά του σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 στην Επιτροπή και στη 
σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το EUnCC εγγυάται πλήρη 
διαφάνεια για το κοινό και καθιστά τις 
πληροφορίες του διαθέσιμες σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες των κρατών μελών.



PE652.582v01-00 84/103 AM\1206523EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 402
Barbara Thaler

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 έθνη 
του κόσμου προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 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. 
Ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς των 
μεταφορών με φορτηγά, της αεροπορίας, 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, της 
ενέργειας, των μεταφορών και της 
κινητικότητας συμμετέχουν στον διάλογο 
με την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς πρόκειται για τους άμεσα θιγόμενους, όλοι οι κατασκευαστές (συνδυασμός όλων των 
τρόπων μεταφορών), όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενέργειας, καθώς και οι 
μεταφορείς, πρέπει να λάβουν μέρος στη διαβούλευση και στον διάλογο με την Επιτροπή, ώστε 
να παραθέσουν τις προκλήσεις και τους περιορισμούς που οι εν λόγω στόχοι συνεπάγονται για 
το μέλλον και τη βιωσιμότητα των κλάδων τους.

Τροπολογία 404
Sara Cerdas

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 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
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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.

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 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν ενημερωτικές 
εκστρατείες σε συνεργασία με τους 
πολίτες και τα θεσμικά όργανα.

Or. en

Τροπολογία 405
Henna Virkkunen

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 

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, για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου, τους 
πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
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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.

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 406
Jörgen Warborn

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, την 
επιχειρηματική κοινότητα, 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 407



PE652.582v01-00 88/103 AM\1206523EL.docx

EL

José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 οικονομικούς και 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

Τροπολογία 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αναγνωρίζοντας την τεράστια ευθύνη 
της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων σε 
σχέση με την κλιματική αλλαγή, οι 
εκπρόσωποι αυτής της βιομηχανίας, 
καθώς καλύπτουν τις ευθύνες τους και 
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αρνούνται τις επιπτώσεις του κλάδου 
τους, δεν έχουν την άδεια να συμμετέχουν 
σε διαδικασίες θέσπισης νόμων που 
αφορούν το κλίμα. Επιπλέον, τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ 
απαγορεύουν όλες τις μορφές προώθησης 
και χορηγίας ορυκτών καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 409
Petar Vitanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Δίκτυο εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων

1. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυο εθνικών 
υπαλλήλων-συνδέσμων που αποτελείται 
από εκπροσώπους όλων των κρατών 
μελών (εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι). 
Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο στο δίκτυο εθνικών 
υπαλλήλων-συνδέσμων. Οι συνεδριάσεις 
του δικτύου εθνικών υπαλλήλων-
συνδέσμων μπορούν να διεξάγονται με 
διάφορες συνθέσεις εμπειρογνωμόνων.
2. Το δίκτυο εθνικών υπαλλήλων-
συνδέσμων διευκολύνει ιδίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών και 
υποστηρίζει την Επιτροπή για τη διάδοση 
των δραστηριοτήτων της, των 
πορισμάτων της και των συστάσεών της 
με αποδέκτες τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη στο σύνολο της Ένωσης.
3. Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι 
ενεργούν ως σημείο επαφής σε εθνικό 
επίπεδο ώστε να διευκολύνεται η 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και 
των εθνικών εμπειρογνωμόνων στο 
πλαίσιο της υλοποίησης όλων των μέτρων 
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που αποσκοπούν στην κλιματική 
ουδετερότητα.
4. Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι 
συνεργάζονται στενά με τους 
εκπροσώπους των αντίστοιχων κρατών 
μελών τους στην πλατφόρμα δίκαιης 
μετάβασης, ωστόσο το έργο του ίδιου του 
δικτύου εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων 
δεν επικαλύπτει το έργο της πλατφόρμας 
δίκαιης μετάβασης ή άλλων φόρουμ της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 410
José Ramón Bauzá Díaz
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

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

Or. en

Τροπολογία 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστο 
από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που προσδιορίζεται σ’ αυτή. Δεν θίγει το 
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 
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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 412
Barbara Thaler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

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

Or. en

Τροπολογία 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της Ένωσης για τις εκπομπές αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της πολιτικής της Ένωσης 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτόν, στον υπολογισμό της 
πορείας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση 
έως το 2050 θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως οι νομοθέτες της ΕΕ και ο υπολογισμός να 
υπόκειται σε συναπόφαση.

Τροπολογία 414
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

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

Or. en

Τροπολογία 415
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνει υπόψη τους δύο συννομοθέτες. 
Στο ανεπίσημο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας παρατίθενται ρητά τα επιχειρήματα κατά της 
ανάθεσης εξουσίας στην Επιτροπή για τον καθορισμό μιας πορείας προς το 2050.

Τροπολογία 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

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

Or. en

Τροπολογία 417
Angel Dzhambazki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστο 
από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που προσδιορίζεται σ’ αυτή. Δεν θίγει το 
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 
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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 418
Angel Dzhambazki

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 419
Andrey Novakov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και με εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
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έργου. βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Or. en

Τροπολογία 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Επανεξέταση

Η Επιτροπή, έξι μήνες έπειτα από κάθε 
παγκόσμιο απολογισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 της συμφωνίας του 
Παρισιού, επανεξετάζει όλα τα στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, με βάση τα 
πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία 
όσον αφορά την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, 
από νομοθετικές προτάσεις.

Or. en


