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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ δεσμεύτηκε για τη μείωση οικείων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 
κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός αφορά βασικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή των 
μεμονωμένων περιοχών, πρέπει να τονισθεί ότι μια αποδοτική από ενεργειακή άποψη 
ευρωπαϊκή οικονομία με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μπορεί να επιτευχθεί μόνον 
εάν ενσωματωθεί στην πολιτική συνοχής. Οι δύο αυτοί θεματικοί στόχοι πρέπει να 
καταστούν αλληλένδετοι και συνιστάται, πτυχές όπως η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου να ενσωματωθούν στο σύστημα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη 
χορήγηση των πόρων οι οποίοι προβλέπονται για τη συνοχή και τη διαρθρωτική ανάπτυξη.

Συνεπεία των οικονομικών διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων περιοχών, η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν σημαντικό βάρος για τις περιφέρειες που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση. Οι περιφέρειες αυτές πρέπει επομένως να τύχουν ειδικής 
χρηματοδότησης προκειμένου η προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ να μην 
τους προκαλέσει παράλογα υψηλές απώλειες.

Αν και η ΕΕ υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών  να αναλάβουν τη δέσμευση 
αυτή, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό όπως επίσης και τα 
λοιπά φόρα και οργανώσεις εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο φιλόδοξος 
αυτός στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν, στο πλαίσιο της εναρμόνισης και 
ολοκλήρωσης των καθηκόντων, υπάρξει διαρκής και κάθετη συνεργασία μεταξύ της 
κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών ή περιφερειακών οργανώσεων και διαρκής 
συνεργασία μεταξύ των μεμονωμένων τοπικών ή περιφερειακών οργανώσεων.

Δεομένου ωστόσο ότι υψηλό ποσοστό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μπορεί να 
καταλογισθεί στους ιδιωτικούς παράγοντες της αγοράς και τους μεμονωμένους καταναλωτές, 
η εμπλοκή των μεμονωμένων βιομηχανικών ρυπαντών και νοικοκυριών στην εφαρμογή του 
προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας  τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Το συμφέρον των παραγόντων της αγοράς να αυξηθεί η παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να εκτεθεί με οικονομικούς όρους συμβάλλοντας 
έτσι σημαντικά στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων των κρατών μελών.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παρουσίασαν σημαντική πτώση σε ορισμένα κράτη μέλη 
από το 1990. Θέτοντας ωστόσο η Επιτροπή το 2005 ως βάση για την πρότασή της, δεν 
λαμβάνει υπόψη τις μέχρι τότε καταβληθείσες προσπάθειες. Τα αποτελέσματα που έχουν ήδη 
επιτύχει τα μεμονωμένα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωριστούν και ως εκ τούτου το  1990 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη σύγκριση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 2005, με την υποχρέωση όμως να 
περιορίσουν την αύξηση αυτή, ώστε να 
συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 2005.

(7) Οι προσπάθειες μείωσης που θα 
καταβάλουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και στην ανάγκη βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την 
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του 
σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών 
μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν 
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, 
συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του 
ΑΕΠ, πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με 
το 1990, με την υποχρέωση όμως να 
περιορίσουν την αύξηση αυτή, ώστε να 
συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη 
μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πρέπει να μειώσουν 
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
σε σχέση με το 1990.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η δίκαιη 
κατανομή των προσπαθειών μεταξύ των 
κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η δίκαιη 
κατανομή των προσπαθειών μεταξύ των 
κρατών μελών για τη συμβολή στην 
τήρηση της ανεξάρτητης δέσμευσης της 
Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν 
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πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι 
των επιπέδων του 2005 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005. 
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν 
μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το 
επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 
2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι 
των επιπέδων του 1990 και σε κανένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να επιτραπεί να 
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο 
από 20 % έναντι των επιπέδων του 1990.
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν 
μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το 
επόμενο έτος ποσότητα ίση με 2% του 
ορίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
έχει καθοριστεί για το εν λόγω κράτος 
μέλος και στα κράτη μέλη των οποίων οι 
εκπομπές υπολείπονται του ορίου αυτού να 
μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες 
πλεονάζουσες μειώσεις των εκπομπών.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 
2013 και 2020, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, όσον αφορά τις εκπομπές 
από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 
2003/87/EΚ, καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες για 
τον καθορισμό της συμβολής των κρατών 
μελών στην τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 
2013 και 2020, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου καθώς και για την 
αξιολόγηση της τήρησης της εν λόγω 
δέσμευσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3-παρ.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1  Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ κατά το ποσοστό 
που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος 
μέλος στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του 
κατά το έτος 2005.

1 Μέχρι να συνάψει η Κοινότητα διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών από εκείνες που απαιτεί το 
παρόν άρθρο, κάθε κράτος μέλος μειώνει, 
έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά το ποσοστό που 
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 
1990.  

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3-παρ.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι, το έτος 2013, οι 
συνολικές του εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει 
η οδηγία 2003/87/EΚ δεν υπερβαίνουν τις 
μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 
2010 στο εν λόγω κράτος μέλος από τις 
συγκεκριμένες πηγές, όπως έχουν 
αναφερθεί και εξακριβωθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/87/EΚ και την απόφαση 
280/2004/EΚ

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
και του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι, το έτος 2013 δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
προβλέπεται στο Παράρτημα για το 2020 
σε κάθε κράτος μέλος. Κατά τον 
προσδιορισμό των γραμμικών ορίων, το 
κάθε κράτος μέλος έχει τη διακριτική 
ευχέρεια των ακόλουθων δύο επιλογών:
ι) είτε βάσει των στοχευμένων τιμών για 
κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, ή
ιι) βάσει του συνδυασμένου μέσου όρου 
εκπομπών του κράτους μέλους για τα έτη 
2008, 2009 και 2010 όπως αυτός 
αναφέρεται και εξακριβώνεται σύμφωνα 
με την απόφαση 280/2004/ΕΚ.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο  5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Η Επιτροπή έχει ως καθήκον να 
εξασφαλίσει ότι η δέσμευση της ΕΕ για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου θα εφαρμοσθεί σε πλαίσιο 
αρμονίας με την πολιτική συνοχής που 
ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των 
μεμονωμένων κρατών μελών και 
περιφερειών.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Δεδομένου ότι η δέσμευση που εισήγαγε η 
ΕΕ επιβάλλει καθήκοντα όχι μόνο στις 
κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα 
λοιπά φόρα και οργανώσεις 
εκπροσώπησης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεργασία 
μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών 
αρχών στα διάφορα επίπεδα χωρίς την 
οποία είναι αδύνατη η επίτευξη 
φιλόδοξων στόχων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Πέραν των μεμονωμένων κρατών μελών, 
οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι τοπικές 
και περιφερειακές οργανώσεις και αρχές, 
οι παράγοντες της αγοράς -από κοινού με 
τα νοικοκυριά και τους μεμονωμένους 
καταναλωτές- πρέπει να εμπλακούν στην 
εφαρμογή του προγράμματος 
ανεξαρτήτως του επιπέδου εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που μπορεί να τους 
καταλογισθεί.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5δ
Ως προθεσμία για την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων είναι το 2020. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα ορισμένα 
προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από 
το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής της ΕΕ· καθήκον της Επιτροπής 
είναι η σύνδεση των στοχευμένων τομέων 
και η ενσωμάτωση πτυχών της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 
σύστημα των προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση πόρων που προορίζονται για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5ε(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ε
Δεδομένου ότι η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές είναι υψίστης 
σημασίας για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη 
έχουν καθήκον να καταστήσουν την 
παραγωγή αυτή ελκυστική από 
οικονομική άποψη για τις μονάδες 
παραγωγής και τους παρόχους 
ηλεκτρισμού που κυριαρχούν στην αγορά 
με φορολογικά και άλλης μορφής κίνητρα 
ενθαρρύνοντας τους παράγοντες της 
αγοράς να συμβάλλουν σημαντικά στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων των κρατών 
μελών αυξάνοντας την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. hu

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
χρηματοδότηση για τη χρήση νέων και 
καινοτόμων τεχνικών προκειμένου να 
μπορέσουν οι βιομηχανικοί παράγοντες 
να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας 
αναπτύσσοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και προωθώντας την 
υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας.
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Κοινή Εφαρμογή και ο Μηχανισμός 
Καθαρής Ανάπτυξης είναι ευέλικτα μέσα 
που θα βοηθήσουν την ΕΕ να 
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της· η 
Επιτροπή θα έπρεπε ως εκ τούτου να 
αυξήσει και όχι να μειώσει τη μελλοντική 
εφαρμογή τους δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη, αλλά και οι περιφέρειές τους, έχουν 
διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σε 
σημείο που τα μέσα επίτευξης των 
στόχων που θέτουν τα διάφορα κράτη 
μέλη ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών και των περιφερειών τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι είναι κρίσιμης σημασίας 
για την ΕΕ η σύναψη μιας διεθνούς 
συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει, 
εν όψει της διατήρησης της οικονομικής 
συνοχής, να πράξει ότι είναι δυνατόν 
προκειμένου να επιτευχθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο μια συμφωνία για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μετά την 
εκπνοή της Σύμβασης του Κιότο.
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο βαθμό που οι φιλόδοξες δεσμεύσεις 
της ΕΕ αποτελούν σημαντική επιβάρυνση 
για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη, η 
Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τις 
περιφέρειες αυτές προκειμένου οι 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές δυσχέρειες 
να μην συνεπάγονται σοβαρές απώλειες 
για τις ίδιες όταν επιτευχθούν οι 
δεδηλωμένοι στόχοι.

Or. hu

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της 
διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του 
κλίματος που προβλέπει την υποχρεωτική 
μείωση των εκπομπών πέραν των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της 
απόφασης, Η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με 
τις συνεισφορές των κρατών μελών για 
περαιτέρω κοινοτικές δεσμεύσεις που θα 
πρέπει να εγκριθούν βάσει του άρθρου 
251 της Συνθήκης ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη ποσότητα εκπομπών βάσει του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την 
ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου που εκχωρούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 11 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, η οποία απορρέει από 
μεταβολή των πηγών που καλύπτει η εν 
λόγω οδηγία, μετά την τελική έγκριση από 
την Επιτροπή των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για την περίοδο 2008-2012 
σύμφωνα με την ίδια οδηγία.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αριθμητικά 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
ανωτέρω αναπροσαρμογή.

Διαγράφεται

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα: τίτλος πρώτης στήλης: εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών 
βάσει του άρθρου 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
κρατών μελών μέχρι το 2020 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 2005 από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ

Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
κρατών μελών μέχρι το 2020 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του 1990 από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ
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