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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ ΕΕ) αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα μέσα της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, χάρη στην ικανότητά του να 
επιτυγχάνει απόλυτες μειώσεις εκπομπών κατά τρόπο οικονομικώς αποτελεσματικό. Η 
τροποποιητική οδηγία συντάχθηκε από την Επιτροπή, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, με σκοπό τη βελτίωση της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Η οδηγία αποσκοπεί ιδίως στην κωδικοποίηση 
της ερμηνείας του όρου "εγκατάσταση καύσης", ώστε να πάψει η ανομοιότητα στο εύρος του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλάβει νέους 
τομείς και αέρια, για την περίοδο μετά το 2013. Η εμπορία αερίων του θερμοκηπίου αφορά 
κυρίως εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακές ομαδοποιήσεις χωρών. Με μια πρώτη ματιά, 
δεν αφορά άμεσα περιφερειακές αρχές εντός μιας χώρας. Η άποψη αυτή, ωστόσο, είναι πολύ 
περιοριστική. Οι εγκαταστάσεις καύσης που εισέρχονται στην αγορά βρίσκονται, 
αναγκαστικά, σε κάποια περιφέρεια ενός κράτους μέλους, και η αποδοτικότητα των 
εγκαταστάσεων αυτών, που σχετίζεται με τις προσπάθειες προσαρμογής τους σε διαφορετικές 
πηγές ενέργειας, καθώς και με την εξάρτησή τους από τη συνέχιση της εμπορίας αερίων του 
θερμοκηπίου, έχει άμεση επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον, στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής καθώς και στην κοινωνική συνοχή και τα επίπεδα της απασχόλησης στην 
περιφέρεια.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό και ακριβές έγγραφο που εντάσσεται 
απολύτως σε σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

Όπως έχει πολλές φορές επισημάνει ο Επίτροπος Hübner , με τους νέους κανόνες και στο 
πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η ευρωπαϊκή πολιτική περιφερειακής 
ανάπτυξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη βιώσιμων, 
ανταγωνιστικών και ασφαλών πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
έχουν γίνει προετοιμασίες για την αναβάθμιση, κατά την περίοδο 2007-2013, της ήδη 
σημαντικής συμβολής που έχει η πολιτική αυτή στην προσπάθεια εξασφάλισης 
ασφαλέστερων και βιώσιμων πηγών ενέργειας. Με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους 
"15,2 δισεκ. ευρώ, από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή, διατίθενται κατά την 
περίοδο αυτή για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος αυτών των επενδύσεων, και για να μπορέσουν οι 
ενδιαφερόμενες περιφέρειες να παρακολουθήσουν τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων από 
διαρθρωτικούς πόρους της ΕΕ και της απόδοσης των εγκαταστάσεων καύσης στις 
περιφέρειες που επωφελούνται από τέτοιες επενδύσεις, ο συντάκτης προτείνει να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες για την περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακές και τοπικές αρχές:

 για τις ενέργειες εμπορίας στις οποίες προβαίνουν οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στο έδαφός τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν την απόδοση των 
δαπανών περιφερειακών πόρων οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των 
επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις αυτές, ώστε να προσαρμόσουν τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Το Κοινοβούλιο επισήμανε πρόσφατα1 το γεγονός ότι πολλές από τις περιφέρειες της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνες στις οποίες ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, 
έχουν σημαντική εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση αυτής της τόσο σημαντικής βιομηχανίας τους. Έτσι, χώρες όπως 
η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα, καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, 
έχουν συμφέρον να εξασφαλίσουν τη διατήρηση μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης 
να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της αλλαγής του 
κλίματος και της διαρκούς διαθεσιμότητας φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων.

Τέλος, η εμπειρία από την πρώτη περίοδο εμπορίας έδειξε ότι η τιμή αδειών μπορεί να 
ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό, προκαλώντας αβεβαιότητα σε εκείνους που εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να επενδύσουν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και καθιστώντας έτσι τις επενδύσεις αυτές λιγότερο ελκυστικές.  Το νέο σύστημα 
πρέπει να περιέχει μέτρα προς αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας, η οποία, όπως βλέπουμε 
σήμερα σε άλλες αγορές, από τα είδη διατροφής έως το πετρέλαιο, μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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 οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός 
θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή 
της κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά 
θεωρείται και το αποδοτικότερο από 
οικονομικής άποψης. Με τον τρόπο αυτό, 

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Η δωρεάν κατανομή βάσει 
δεικτών αναφοράς και πραγματικής 
παραγωγής είναι το αποδοτικότερο από 
οικονομικής άποψης σύστημα που μπορεί 
να μεριμνήσει για τη θέσπιση κινήτρων 
για τεχνολογία χαμηλών εκπομπών 

                                               
1 Βλ.  έκθεση της κ. Sudre σχετικά με τη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
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θα εξαλειφθεί η δυνατότητα για 
παράπλευρα κέρδη, ενώ οι 
νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

άνθρακα και την επίτευξη του στόχου 
μείωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα 
εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράπλευρα 
κέρδη, ενώ οι νεοεισερχόμενοι και οι 
οικονομίες που αναπτύσσονται με ρυθμό 
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θα τεθούν 
στην ίδια βάση με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις.

Αιτιολόγηση

Για την εγκαθίδρυση αποδοτικού ως προς το κόστος και αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας 
εκπομπών το οποίο πραγματικά να βοηθά στην επίτευξη των στόχων μειώσεως με το ελάχιστο 
κόστος ο πλειστηριασμός δεν είναι η βέλτιστη δυνατή επιλογή. Η κατανομή βάσει δεικτών 
αναφοράς και πραγματικής παραγωγής είναι το καλλίτερο σύστημα που παρέχει οικολογική 
αποτελεσματικότητα με ελάχιστο κόστος, όπως αποδεικνύεται από τη σύγχρονη μελέτη 
ECOFYS για τη Διεθνή Ομοσπονδία Καταναλωτών Βιομηχανικής Ενέργειας (IFIEC).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας  τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όλα τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές 
επενδύσεις για τη μείωση της έντασης 
του άνθρακα στις οικονομίες τους έως το 
2020, ενώ τα κράτη μέλη στα οποία το 
κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να 
είναι πολύ κατώτερο από τον κοινοτικό 
μέσο όρο και οι οικονομίες των οποίων 
προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο των 
πλουσιότερων κρατών μελών θα 
χρειαστεί να καταβάλουν μείζονες 
προσπάθειες για να βελτιώσουν την 
ενεργειακή απόδοση. Οι στόχοι για 
εξάλειψη ενδεχόμενων στρεβλώσεων στον 
ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό και για 
διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
βαθμού οικονομικής απόδοσης για τη 
μεταμόρφωση της οικονομίας της ΕΕ σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα καθιστούν τη 
διαφορετική αντιμετώπιση των 

Διαγράφεται
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οικονομικών τομέων που διέπονται από 
το κοινοτικό σύστημα, στα μεμονωμένα 
κράτη μέλη, μη αρμόζουσα. Ως εκ 
τούτου, επιβάλλεται η ανάπτυξη άλλων 
μηχανισμών για τη στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών με 
σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό θα πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ των κρατών μελών βάσει του 
αντίστοιχου μεριδίου τους στο κοινοτικό 
σύστημα για τις εκπομπές του 2005. 
Ποσοστό 10% της ποσότητας αυτής θα 
πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για 
τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι 
προοπτικές ανάπτυξης των κρατών 
μελών, ενώ η κατανομή θα πρέπει να 
ευνοεί τα κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με 
μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά 20% 
υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο 
θα πρέπει να συνεισφέρουν στην 
κατανομή, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου το άμεσο κόστος της συνολικής 
δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται στο 
SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 0,7% 
του ΑΕΠ.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία για την έγκριση του συστήματος δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 3
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Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, για την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, για 
τη χρηματοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή, για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της 
ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, 
για τη δέσμευση και γεωλογική
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, 
όπως οι δυνητικές αυξήσεις των τιμών 
του ηλεκτρικού ρεύματος για τα 
νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ 
χαμηλότερο από τα αναμενόμενα καθαρά 
έσοδα των δημόσιων αρχών από 
πλειστηριασμούς και λαμβάνει υπόψη τα 
δυνητικά μειωμένα έσοδα από τη 
φορολογία των επιχειρήσεων. 
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 

Διαγράφεται
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κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση 
αυτή δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από 
την υποχρέωση που καθορίζεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
για την κοινοποίηση συγκεκριμένων 
εθνικών μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει 
το αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία για την έγκριση του συστήματος δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλίουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε 
περίπτωση που εκχωρηθούν δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 

(16) Η εμπορία εκπομπών είναι ένα μέσο 
που θα βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης εκπομπών CO2 με το 
ελάχιστο κόστος. Η δωρεάν κατανομή 
βάσει δεικτών αναφοράς και 
πραγματικής παραγωγής ορίζει τα 
απαραίτητα κίνητρα προς βελτίωση της 
αποδοτικότητας. Μέσω αυτής, το κόστος 
της εμπορίας εκπομπών, τόσο για τις 
συμμετέχουσες εγκαταστάσεις όσο και 
εμμέσως για τους καταναλωτές, μπορεί 
να περιορίζεται στις οικονομικές ανάγκες 
προς μετριασμό των εκπομπών CO2 που 
πρέπει να μειωθούν σύμφωνα με τον 
στόχο που τίθεται. Συνεπώς, οι εκπομπές 
CO2 που θα συνεχίσουν να επιτρέπονται, 
σύμφωνα με το ανώτατο όριο, δεν 
συνεπάγονται κόστος για την Κοινότητα. 
Κόστος θα υπάρξει μόνο όταν αυτές 
τεθούν στο πλαίσιο ενός μελλοντικού 
ενισχυμένου στόχου μείωσης. Αυτός ο 
περιορισμός ουδόλως θέτει σε κίνδυνο
τους στόχους της πολιτικής για την 
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αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού. αλλαγή του κλίματος. Η επίτευξη του 
στόχου μειώσεως του CO2 μπορεί να 
διασφαλίζεται από τον ορισμό των 
δεικτών αναφοράς κατά τρόπον ορθό. Η 
δυνατότητα επιλογής προσαρμογής προς 
τα κάτω των δεικτών αναφοράς τα 
μετέπειτα έτη κάνει πράγματι δυνατή την 
επίτευξη του συνολικού στόχου μείωσης. 
Κατά συνέπεια, η δωρεάν κατανομή βάσει 
δεικτών αναφοράς και πραγματικής 
παραγωγής πρέπει να αποτελεί 
αποκλειστικό κανόνα από το 2013 για 
όλους τους τομείς και όλη την περίοδο.

Αιτιολόγηση

Για την εγκαθίδρυση αποδοτικού ως προς το κόστος και αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας 
εκπομπών το οποίο πραγματικά να βοηθά στην επίτευξη των στόχων μειώσεως με το ελάχιστο 
κόστος ο πλειστηριασμός δεν είναι η βέλτιστη δυνατή επιλογή. Η κατανομή βάσει δεικτών 
αναφοράς και πραγματικής παραγωγής είναι το καλλίτερο σύστημα που παρέχει οικολογική 
αποτελεσματικότητα με ελάχιστο κόστος, όπως αποδεικνύεται από τη σύγχρονη μελέτη 
ECOFYS για τη Διεθνή Ομοσπονδία Καταναλωτών Βιομηχανικής Ενέργειας (IFIEC).

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 
της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 
και 2007 που οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό 
της ετήσιας συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα πρέπει 
να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο έως 
ότου μηδενιστεί το 2020.

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προϊόντα εξ ολοκλήρου ώστε να 
οδηγηθεί η αγορά σε μια κατανάλωση  πιο φιλική προς το κλίμα. Τα δωρεάν δικαιώματα 
στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση θα μείωνε 
κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε τις καλύτερες επιδόσεις. Η διαρροή άνθρακα 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί 
μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να 
εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το εξωτερικό.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Τέτοιοι 
κανόνες δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα 
για την αύξηση των εκπομπών ενώ πρέπει 
να διασφαλίζουν τον πλειστηριασμό ενός 
αυξημένου ποσοστού τέτοιων 
δικαιωμάτων. Οι κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται πριν από τη περίοδο 
εμπορίας ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
σωστή λειτουργία της αγοράς. Επίσης, 
πρέπει να αποτρέπουν τις ανάρμοστες 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της 
αγοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα και τη 
θερμότητα που παρέχεται στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 

(18) Η δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια. 
Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για την αύξηση των εκπομπών
από μη αποδοτικές εγκαταστάσεις.



AD\734965EL.doc 11/31 PE406.005v02-00

EL

δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς 
αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός κατανομής πρέπει να βασίζεται σε δείκτες αναφοράς σχετικά με την πραγματική 
παραγωγή, σε όλους τους τομείς. Άρα, δεν χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις σχετικά με 
νεοεισερχόμενους κ.λπ., και οι προσθήκες αυτές μπορούν να διαγραφούν. Η κατανομή στη βάση 
δεικτών αναφοράς και της πραγματικής παραγωγής προσφέρει χώρο για την ανάπτυξη 
αποδοτικών παραγωγών εις βάρος των μη αποδοτικών και προς όφελος των γενικών στόχων 
της πολιτικής για το κλίμα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, μπορεί να 
προκληθεί αύξηση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου 
η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους 
περιορισμούς αναφορικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ 
ταυτόχρονα ενδέχεται να βρεθούν σε 
οικονομικά δυσχερή θέση ενεργοβόροι 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, μπορεί να 
προκληθεί αύξηση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου 
η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους 
περιορισμούς αναφορικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ 
ταυτόχρονα ενδέχεται να βρεθούν σε 
οικονομικά δυσχερή θέση ενεργοβόροι 



PE406.005v02-00 12/31 AD\734965EL.doc

EL

κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα προβεί 
στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων έως 
και 100% σε κλάδους ή επιμέρους κλάδους 
που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
κλάδων και των επιμέρους κλάδων 
καθώς και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα 
εφαρμόσει επίσης ένα καθεστώς δωρεάν 
παραχώρησης δικαιωμάτων, στη βάση 
ενός δείκτη αναφοράς, για κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους που πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των δεικτών αναφοράς, στη βάση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, αποτελεί 
την αποδοτικότερη και φθηνότερη λύση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
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μέχρι τον Ιούνιο 2011, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2010 το αργότερο τους 
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν 
να λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα 
δωρεάν κατανομής ή θα πρέπει να 
εισαχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο 
την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 
προβλέπει την εφαρμογή απαιτήσεων για 
τους εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για 
τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση 
και αν ληφθεί θα πρέπει να συνάδει με τις 
αρχές της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC), ιδιαίτερα δε με 
την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και 
των αντίστοιχων δυνατοτήτων, 
λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
κατάστασης των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών. Θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 

μέχρι τον Ιούνιο 2010, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2009 το αργότερο τους 
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών.
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υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του συστήματος δεικτών αναφοράς θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων διαρροής άνθρακα. Δεν γίνεται ωστόσο κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ο 
προσδιορισμός των κλάδων που ενδέχεται να θιγούν από διαρροή άνθρακα δεν προβλέπεται 
παρά για το 2010. Κάτι τέτοιο απλώς θα επιβραδύνει τις αναγκαίες επενδύσεις. Ένα έτος είναι 
αρκετό για να λάβει μια απόφαση η Επιτροπή.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% των 
δικαιωμάτων θα πρέπει να κατανέμεται 
δωρεάν και ότι κατά επόμενα έτη η δωρεάν 
κατανομή στην αεροπορία θα πρέπει να 
μειώνεται ισόποσα σε ετήσια βάση έως 
ότου μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και 
τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση μέτρων 
γενικής ισχύος για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
αεροπορία και να προβούν σε ανασκόπηση 
της καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο 
της προσεχούς ανασκόπησης του 
κοινοτικού συστήματος.]

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που θα 
αντικατοπτρίζει την ικανότητά της να 
βρει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
νέα καύσιμα για την αντικατάσταση των 
σημερινών. Αυτό σημαίνει ότι, αρχής 
γενομένης από το 2013, το 80% των 
δικαιωμάτων θα πρέπει να κατανέμεται 
δωρεάν και ότι κατά επόμενα έτη η δωρεάν 
κατανομή στην αεροπορία θα πρέπει να 
μειώνεται ισόποσα σε ετήσια βάση έως 
ότου μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και 
τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση μέτρων 
γενικής ισχύος για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
αεροπορία και να προβούν σε ανασκόπηση 
της καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο 
της προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ελάφρυνση των ενδεχόμενων αρνητικών 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών 
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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(περιλαμβανομένων των μικρών 
νησιωτικών κρατών) και για τις 
αραιοκατοικημένες περιοχές του βορρά, 
για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.]

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα 
για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, για 
τη μεταβατική κοινοτική κατανομή 
δικαιωμάτων, για την παρακολούθηση, 
την υποβολή εκθέσεων και την 
εξακρίβωση εκπομπών, για τη διαπίστευση 
των ελεγκτών και για την εφαρμογή 
εναρμονισμένων κανόνων για έργα. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(34) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα 
για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, στο 
πλαίσιο του συστήματος δεικτών 
αναφοράς, για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση 
εκπομπών, για τη διαπίστευση των 
ελεγκτών και για την εφαρμογή 
εναρμονισμένων κανόνων για έργα. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεν θα υπάρξει μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, δεδομένου ότι το σύστημα δεικτών 
αναφοράς θα εφαρμοσθεί και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Στο πλαίσιο του συστήματος 
δεικτών αναφοράς, πλειστηριασμός πραγματοποιείται μόνο εάν μια εγκατάσταση δεν φτάνει στο 
επίπεδο του δείκτη αναφοράς.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Εάν η ποσότητα των δικαιωμάτων, 
τα οποία έχουν κατανεμηθεί επιπρόσθετα 
στους φορείς ενός συγκεκριμένου κλάδου 
λόγω αύξησης της παραγωγής, σύμφωνα 
με το άρθρο 10α, παράγραφος 2, δεύτερη 
φράση, υπερβεί την ποσότητα των 
δικαιωμάτων που επιστρέφονται από 
τους φορείς στον κλάδο αυτόν λόγω 
μειώσεων στην παραγωγή σύμφωνα με εκ 
των υστέρων προσαρμογές, οι δείκτες 
αναφοράς στον κλάδο αυτόν μειώνονται 
για το έτος που ακολουθεί εκείνο στο 
οποίο έχει παρατηρηθεί η ανισορροπία, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο [23, παράγραφος 3], κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει την επίτευξη μιας 
συνολικής μείωσης των εκπομπών η 
οποία να βρίσκεται μέσα στο πεδίο του 
άρθρου 9. Προς τον σκοπό αυτόν, οι 
αρμόδιες αρχές πληροφορούν την 
Επιτροπή μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε 
έτους εάν έχει υπάρξει υπέρβαση της 
ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων με εκ των υστέρων προσαρμογή στην πραγματική παραγωγή 
εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 και επιτρέπει την αποδοτική 
ανάπτυξη, καθώς και την αποφυγή παράπλευρων κερδών (όπως έχει δείξει η μελέτη ECOFYS 
για τη μέθοδο της IFIEC). Σε περίπτωση αύξησης της παραγωγής, η εκ των υστέρων 
προσαρμογή ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη χορήγηση πρόσθετων δικαιωμάτων σε ένα έτος. 
Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση του συνολικού στόχου. Συνεπώς, εάν τα 
χορηγηθέντα δικαιώματα υπερβαίνουν τον προγραμματισμό, οι διάφοροι δείκτες αναφοράς 
προσαρμόζονται προς τα κάτω, σύμφωνα με έναν διορθωτικό μηχανισμό που θα θεσπισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10
Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.
2. Η συνολική ποσότητα των 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος 
συνίσταται στα εξής:
(α) 90% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
εκάστοτε κράτους μέλους υπό το 
κοινοτικό σύστημα για το 2005·
(β) 10% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών για τους σκοπούς της 
αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της 
Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα 
των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του 
σημείου α) να προσαυξάνεται επί των 
ποσοστών που καθορίζονται στο 
παράρτημα IIα.
Για τους σκοπούς του σημείου α), 
αναφορικά με τα κράτη μέλη τα οποία 
δεν συμμετείχαν στο κοινοτικό σύστημα 
το 2005, το μερίδιό τους υπολογίζεται 
βάσει των κατά το κοινοτικό σύστημα 
ελεγμένων εκπομπών στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος για το 2007.
Εάν χρειάζεται, τα ποσοστά που 

Διαγράφεται
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αναφέρονται στο σημείο β) του πρώτου 
εδαφίου προσαρμόζονται αναλογικά ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η ανακατανομή 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%.
3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς 
που αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:
(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών·
(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, καθώς και 
την τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020·
(γ) για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα·
(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·
(ε) τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος·
(στ) για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
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και
(ζ) για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών για τη διαχείριση του 
κοινοτικού συστήματος.
4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
εισπράξεων για κάθε έναν από τους εν 
λόγω σκοπούς στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν δυνάμει της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ.
5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται 
ότι διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις Η μορφή 
των πλειστηριασμών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, 
και ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα, καθώς και το ότι 
τυχόν άλλοι συμμετέχοντες δεν 
υπονομεύουν τη λειτουργία του 
πλειστηριασμού. Το εν λόγω μέτρο, με 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου [23, παράγραφος 
3].

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 ευρώ/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και πραγματικής παραγωγής μπορεί να παράσχει 
ένα αποδοτικό ως προς το κόστος και αποτελεσματικό από οικολογική άποψη μέσο.

Τροπολογία 13
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Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.06.11 να 
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα 
εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα για την κατανομή των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 6 και 8 με 
εναρμονισμένο τρόπο.

1. Από το 2013 και έπειτα, τα κράτη μέλη 
κατανέμουν όλα τα δικαιώματα δωρεάν 
για ολόκληρη την περίοδο. Η Επιτροπή 
πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, να 
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα 
εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα για την κατανομή των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 με εναρμονισμένο 
τρόπο.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3. Ωστόσο, ο προσδιορισμός 
των κλάδων στους οποίους έχει εφαρμογή 
η οδηγία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και, 
συνεπώς, κάθε σχετική τροποποίηση 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ενός 
κανονισμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και 
δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, καθώς 
και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση 
των εκπομπών. 

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από 
την Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος η οποία θα 
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οδηγεί σε υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
συγκρίσιμες με εκείνες της Κοινότητας, 
να αναθεωρήσει τα μέτρα αυτά ώστε να 
διασφαλίζει ότι η δωρεάν κατανομή 
παρέχεται μόνο όπου αιτιολογείται 
πλήρως υπό το πρίσμα της εν λόγω 
σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων δεν είναι αναγκαίος για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών CO2 · επιπλέον, θα είχε ως συνέπεια τεράστιες αυξήσεις των τιμών της 
ενέργειας, θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και θα αφαιρούσε αγοραστική 
δύναμη από τους καταναλωτές.  Η δωρεάν κατανομή, συνδεδεμένη με πανευρωπαϊκούς δείκτες 
αναφοράς και με εκ των υστέρων προσαρμογή (λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική παραγωγή) 
αποτελεί την καλύτερη λύση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Διατίθεται στις εγκαταστάσεις ο 
αριθμός των δικαιωμάτων που 
αντιστοιχεί στο αριθμητικό γινόμενο του 
αναμενόμενου μέσου ετήσιου όγκου 
παραγωγής, του αντίστοιχου δείκτη 
αναφοράς, καθώς και του αριθμού 
ημερολογιακών ετών εντός της περιόδου 
κατανομής μετά την έναρξη λειτουργίας. 
Εάν ο όγκος της παραγωγής για κάποιο 
ημερολογιακό έτος αποκλίνει από την 
αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή, ο 
φορέας, σε περίπτωση μείωσης της 
παραγωγής, επιστρέφει στην αρμόδια 
αρχή, όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 
του επόμενου έτους, τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό του όγκου της 
μειωμένης παραγωγής με τον δείκτη 
αναφοράς που έχει ορισθεί για τη 
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συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε 
περίπτωση αύξησης της παραγωγής, η 
αρμόδια αρχή κατανέμει, μετά από την 
υποβολή σχετικής αίτησης και όχι 
αργότερα από τις 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, πρόσθετα δικαιώματα 
στη βάση του ίδιου υπολογισμού. Οι 
δείκτες αναφοράς ορίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου [23 παράγραφος 3].» Κατά τον 
υπολογισμό τους λαμβάνεται υπόψη το 
τεχνικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών 
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Οι 
τεχνικά αναπόφευκτες εκπομπές που 
σχετίζονται με διεργασίες, δεν 
αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του 
δείκτη αναφοράς. Το ίδιο ισχύει και για 
τις αναπόφευκτες εκπομπές απαερίων. 
Όταν απαέρια χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα, τα δικαιώματα πρέπει να 
παραχωρούνται στο φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει τα απαέρια, με βάση τις ίδιες 
αρχές χορήγησης που ισχύουν στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή πρέπει να είναι δωρεάν, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς, με εκ 
των υστέρων προσαρμογή στη βάση της πραγματικής παραγωγής. Αυτή η μέθοδος κατανομής 
προσφέρει ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, με θετικό 
λόγο κόστους/οφέλους για ολόκληρη την οικονομία. Αυτό το πρότυπο κατανομής θεσπίζεται με 
τη νέα παράγραφο 2. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. α) Εάν δεν έχουν ορισθεί δείκτες 
αναφοράς για ορισμένα προϊόντα ή 
διεργασίες σύμφωνα με την κανονιστική 
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διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3], στις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις κατανέμονται δικαιώματα 
εκπομπών σύμφωνα με τον ετήσιο μέσο 
όρο κατανομών για τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών, 
προσαρμοσμένου κατά τον γραμμικό 
συντελεστή όπως αναφέρεται στο άρθρο 
9. Κατά τον υπολογισμό αυτόν 
λαμβάνεται υπόψη το τεχνικό δυναμικό 
μείωσης των εκπομπών των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

β) Για τα προϊόντα ή διεργασίες που δεν 
καλύπτονται από τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών, ο υπολογισμός 
γίνεται βάσει των στοιχείων για την 
κατάσταση στο παρελθόν.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι δεν είναι προς το παρόν δυνατός ο προσδιορισμός δεικτών 
αναφοράς γενικά για όλα τα προϊόντα ή διεργασίες. Αυτό ενδέχεται να συμβεί για πολύ 
διαφορετικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των εκπομπών στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν δικαιώματα 
εκπομπής σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση στο παρελθόν.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 

3. Στις υψηλής αποδοτικότητας 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής
θερμότητας και ηλεκτρισμού κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
χορηγούνται για αόριστο χρόνο δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή τους σε 
θερμότητα και ηλεκτρισμό, στη βάση 
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θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

ενός δείκτη αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Η συμπαραγωγή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας του κλίματος. Η διατήρηση και 
επέκταση των υψηλής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής επιβάλλεται 
και υποστηρίζεται από την οδηγία 204/8/ΕΚ. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να τους επιβληθούν 
πρόσθετα βάρη ως συνέπεια των πλειστηριασμών. Σε πολλές περιπτώσεις, η προώθηση των 
εγκαταστάσεων αυτών από τα αντίστοιχα κράτη μέλη δεν θα απέφερε τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα, η παραγωγή από υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα μειωνόταν και θα υπήρχε 
κίνδυνος να μην πραγματοποιηθούν επεκτάσεις στο μέλλον. Εάν ο πλειστηριασμός αποτελέσει 
τον κύριο μηχανισμό κατανομής στους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, η εξαίρεση των 
εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής θα ήταν προς όφελος της προστασίας του κλίματος.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α  παράγραφος 6  εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2 για την παραγωγή ηλεκτρισμού αποτελεί περιττή και 
σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.  Ένας μηχανισμός δωρεάν κατανομής βάσει 
δεικτών αναφοράς και πραγματικής παραγωγής αποτελεί πιο αποδοτικό σύστημα ETS.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ



AD\734965EL.doc 25/31 PE406.005v02-00

EL

Άρθρο 10α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της 
το 2020.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 ευρώ/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και πραγματικής παραγωγής μπορεί να παράσχει 
ένα αποδοτικό ως προς το κόστος και αποτελεσματικό από οικολογική άποψη μέσο.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε 
ποσοστό έως και 100 τοις εκατό της 
ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 6.

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 ευρώ/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και πραγματικής παραγωγής μπορεί να παράσχει 
ένα αποδοτικό ως προς το κόστος και αποτελεσματικό από οικολογική άποψη μέσο.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8. 
Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].
Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλίσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές 
των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του 
προς όφελος εξωκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων: 
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 

Διαγράφεται
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σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·
(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·
(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·
(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους.
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 ευρώ/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και πραγματικής παραγωγής μπορεί να παράσχει 
ένα αποδοτικό ως προς το κόστος και αποτελεσματικό από οικολογική άποψη μέσο.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
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Άρθρο 10β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β
Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:

- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α· 

– η συμπερίληψη στο κοινοτικό 
σύστημα εισαγωγέων προϊόντων που 
παράγονται από τους κλάδους ή τους 
επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α.

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 

Διαγράφεται
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αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες από τις δυσκολίες αυτές θα αντιμετωπισθούν με το σύστημα των δεικτών 
αναφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας, οι δείκτες 
αναφοράς υποστηρίζουν επιπλέον την πραγματοποίηση επενδύσεων σε αποδοτικότερες 
τεχνολογίες. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημά τους.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2011, κατάσταση με τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία στην επικράτειά του και 
οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε 
εγκατάσταση στην περιφέρειά του η οποία 
έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 α, 
παράγραφος 1.

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2011, κατάσταση με τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία στην επικράτειά του και 
οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε 
εγκατάσταση στην περιφέρειά του η οποία 
έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 α, 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία για την έγκριση του συστήματος δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
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Άρθρο 11 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι οι περιφερειακές αρχές 
διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες όσον 
αφορά τις εγκαταστάσεις στην περιοχή 
τους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αξιολογούν τα αποτελέσματα των 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή του Ταμείου 
Συνοχής που αποσκοπούν στην παροχή 
βοήθειας στις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εγκαταστάσεις για τη 
μετατροπή της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιούν σε τεχνολογία καθαρών ή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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