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Ο νέος νόμος για το κλίμα επιταχύνει τον στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 από
40% σε τουλάχιστον 55% - ποσοστό που μπορεί να ανέλθει στην πράξη στο 57%.
 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για το κλίμα, για τον οποίο έχει ανεπίσημα έρθει σε
συμφωνία  με  τα  κράτη  μέλη  από  τον  Απρίλιο,  με  442  ψήφους  υπέρ,  203  κατά  και
51αποχές.  Μετατρέπεται  έτσι  η  πολιτική  δέσμευση  της  Ευρωπαϊκής  Πράσινης
Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε νομική υποχρέωση. Ο νέος
νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια
και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε
αυτή τη μετάβαση.  Μετά το 2050,  η  ΕΕ θα επιδιώξει  να πετύχει  αρνητικό ισοζύγιο
εκπομπών.
 
Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030
 
Ο νέος νόμος της ΕΕ για το κλίμα αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990. Μια επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό
«LULUCF» για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, θα αυξήσει τις καταβόθρες
διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, θα επιταχύνει εκ των πραγμάτων τον
στόχο της ΕΕ για το 2030 στο 57%.
 
Ο προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου να προσδιοριστεί στο πλαίσιο του
στόχου για το 2040
 
Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ένα στόχο για το 2040 το αργότερο έξι μήνες μετά
την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση το 2023 που προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού.
Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη μέγιστη
ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εκτιμάται ότι μπορεί να εκπέμπει η ΕΕ έως
το 2050 χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Αυτός ο λεγόμενος «προϋπολογισμός για τα αέρια θερμοκηπίου» θα αποτελέσει ένα από
τα κριτήρια για τον καθορισμό του αναθεωρημένου στόχου της ΕΕ για το 2040.
 
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα αξιολογεί
τη συλλογική πρόοδο όλων των χωρών της ΕΕ,  καθώς και  τη συνοχή των εθνικών
μέτρων ως προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως

•  Οι καταβόθρες άνθρακα στην ΕΕ θα επιταχύνουν εκ των πραγμάτων το στόχο
μείωσης των εκπομπών σε 57% έως το 2030

• Ο προϋπολογισμός για τον περιορισμό αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να
προσδιοριστεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του στόχου που έχει τεθεί για το 2040

•  Νέος ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας της ΕΕ για την παρακολούθηση της
προόδου
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_el
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


το 2050.
 
Ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή
 
Δεδομένης  της  σημασίας  των  ανεξάρτητων  επιστημονικών  συμβουλών  και  βάσει
πρότασης του Κοινοβουλίου, θα συσταθεί μια ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική
επιτροπή  για  την  κλιματική  αλλαγή,  η  οποία  θα  παρακολουθεί  την  πρόοδο  και  θα
αξιολογεί  κατά  πόσον  η  ευρωπαϊκή  πολιτική  συνάδει  με  τους  εν  λόγω  στόχους.
 
Δήλωση 
 
Η εισηγήτρια  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jytte  Guteland (Σοσιαλιστές,  Σουηδία)
δήλωσε: «Είμαι περήφανη για το γεγονός ότι επιτέλους διαθέτουμε ένα νόμο για το
κλίμα.  Βάσει  της  συμφωνίας  με  την  Επιτροπή,  επιβεβαιώσαμε τον  στόχο καθαρών
μειώσεων των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55%, πλησιάζοντας το 57% έως το 2030. Θα
προτιμούσα να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτή είναι μια καλή
συμφωνία που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα κάνει μεγάλη διαφορά. Η ΕΕ
πρέπει τώρα να μειώσει τις εκπομπές την επόμενη δεκαετία περισσότερο από ότι τις
τρεις προηγούμενες δεκαετίες μαζί, και έχουμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους που
μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερες χώρες.»
 
Επόμενα βήματα
 
Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και από το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα
τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η
Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου 2021 προκειμένου να
μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο πιέζοντας για μια πιο φιλόδοξη νομοθεσία
της  ΕΕ  για  το  κλίμα  και  κήρυξε  κατάσταση  κλιματικής  έκτακτης  ανάγκης  στις  28
Νοεμβρίου  2019.
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (24.06.2021)
Η συζήτηση στην ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη (24.06.2021)
Φάκελος διαδικασίας
Συνέντευξη Τύπου με την εισηγήτρια και τον επικεφαλής της αρμόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο
(21.04.2021)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «EU Climate Law» (στα
αγγλικά, 03.06.2021)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Climate change and climate
action» (στα αγγλικά, 2020)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ (Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
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https://twitter.com/EP_Environment

