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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον στόχο της ΕΕ για μία κατά 30% μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου (GHG) έως το 2020 μπορεί κανείς να τον ενστερνισθεί πλήρως υπό την 
προϋπόθεση ότι και άλλα ανεπτυγμένα τμήματα του κόσμου και οικονομικά περισσότερο 
προηγμένα αναπτυσσόμενα κράτη δεσμεύονται να επιτύχουν παρόμοιες ανάλογες μειώσεις 
εκπομπών. Μπορεί κανείς επίσης να ενστερνισθεί τη δέσμευση για τουλάχιστον 20% μείωση 
των εκπομπών GHG έως το 2020, ασχέτως επιτεύξεως μιας διεθνούς συμφωνίας.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει το σύστημα εμπορίας εκπομπών (EU ETS) ως ακρογωνιαίο λίθο της 
στρατηγικής της για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου (GHGs) κατά τρόπο 
αποτελεσματικό ως προς το κόστος και οικονομικά αποδοτικό. Ένα μέσο που βασίζεται στην 
αγορά αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, η δε δημιουργία της μεγαλύτερης αγοράς άνθρακα 
παγκοσμίως από την Ευρώπη καθώς και η απόδοση κόστους στον άνθρακα φανερώνει το 
τεράστιο δυναμικό που έχει. Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος όμως αναγνωρίζεται ότι 
υπάρχει περιθώριο βελτιώσεως της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών στο πλαίσιο 
του οποίου χαιρετίζει κανείς την ανά χείρας πρόταση για τροποποίηση και διεύρυνση του 
ETS.

Πρέπει να υπογραμμισθεί η ποιότητα της προτάσεως της Επιτροπής· η κίνηση προς ένα σε 
κλίμακα ΕΕ ανώτατο όριο δικαιωμάτων θα βελτιώσει τη συνέπεια και το προβλέψιμο του 
EU ETS ενώ ταυτοχρόνως θα επιλαμβάνεται σοβαρών ανησυχιών που σχετίζονται με τον 
ανταγωνισμό οι οποίες προέρχονται από το υφιστάμενο σύστημα. Ο πλειστηριασμός 
δικαιωμάτων αποτελεί λογικό και διαφανή τρόπο προς ανάθεση ευθυνών. Πρέπει επίσης να 
χαιρετίσει κανείς την πρόταση της Επιτροπής να αποσαφηνισθούν τα κριτήρια που διέπουν 
τη χρήση των πιστωτικών μορίων μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής. 

Σχετικά με τα δυνατά περιθώρια βελτίωσης της ανά χείρας προτάσεως:

Θεωρείται ότι το EU ETS πρέπει να στηθεί κατά τρόπο που θα του επιτρέπει να συνδεθεί με 
ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών εάν ήθελε επιτευχθεί διεθνής συμφωνία.
Ωστόσο είναι εξίσου σημαντικό να μπορεί το σύστημα να λειτουργεί και τη ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας.

Τη ελλείψει διεθνών δεσμευτικών συμφωνιών οι οποίες περιλαμβάνουν τομεακούς 
ποσοτικούς συμβιβασμούς, ο κίνδυνος μιας "διαρροής άνθρακα" (ήτοι η μετεγκατάσταση των 
δραστηριοτήτων που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου από την ΕΕ σε τρίτα κράτη), με 
αποτέλεσμα να σημειώνεται αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών και να τίθενται εν κινδύνω 
οι οικονομικές δραστηριότητες με βάση στην ΕΕ, συνιστά μείζον πρόβλημα στο οποίο πρέπει 
να ευρεθεί αρμόζουσα λύση. 

Η ταξινόμηση τομέων βιομηχανίας συναρτήσει του πόσο ευάλωτοι είναι σε διαρροή άνθρακα 
είναι πολυσύνθετη και κρίσιμη διαδικασία· πρέπει να διενεργηθεί εν πλήρη διαφανεία το 
συντομότερο δυνατό ώστε να αυξηθεί το προβλέψιμο για τον τομέα· ο άμεσος και ο έμμεσος 
αντίκτυπος από την αναμενόμενη αύξηση στην τιμή των εισροών πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη. Η δωρεάν εκχώρηση δικαιωμάτων πρέπει να συνδέεται με σαφείς δείκτες αναφοράς 
σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι διεθνείς συμφωνίες δεν εγγυώνται την ουδετερότητα στον 
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ανταγωνισμό της διεξαγωγής πλειστηριασμών. Η ταξινόμηση αυτή πρέπει να διεξαχθεί σε 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους σχετικούς κλάδους και 
επί μέρους κλάδους.

Η αρχή που διέπει την διενέργεια πλειστηριασμών από τα κράτη μέλη για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων εκπομπών σε εκείνους που πλειοδοτούν, περιλαμβανομένου του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένει ασαφής και χρειάζεται να αποσαφηνισθεί κατά τρόπο 
λεπτομερή· παρά το προφανές ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτή η νέα δυνατότητα αγοράς 
για φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, πρέπει 
να έχει κανείς πάντοτε κατά νου τον συνολικό στόχο που είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, συγκεκριμένα όσον αφορά τη μέσω καταλλήλων τιμών δυνατότητα 
πρόσβασης για τους βασικούς φορείς εκμετάλλευσης (εκείνου που εκπέμπουν CO2). Ο 
τρόπος λειτουργίας των πλειστηριασμών στην πράξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
πρότασης για ένα αναθεωρημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών και πρέπει επομένως να 
υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης.

Ομοίως τα ενδιαφέροντα έσοδα που αναμένουν τα κράτη μέλη από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού πρέπει να τα βλέπει κανείς όχι ως νέα πηγή καλύψεως του τρέχοντος 
ελλείμματος αλλά αντίθετα ως νέα στρατηγική δυνατότητα προς στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης, των προσπαθειών μετριασμού, της τεχνολογικής καινοτομίας και της έρευνας 
καθώς και ως παροχή βοήθειας στα αναπτυσσόμενα κράτη, ιδίως τα ολιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη, κατά τη διεργασία προσαρμογής. Αυτές οι προτεραιότητες θα απαιτήσουν τη δέουσα 
διαφάνεια προς την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών και έναν πολύ 
ιδιαίτερο έλεγχο όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού και παροχής κρατικών ενισχύσεων. 

Πέραν τούτων από τις εμπειρίες από τις δύο πρώτες φάσεις συνάγεται η τάση να 
επιβαρύνονται οι τελικοί καταναλωτές με το μείζον άχθος του κόστους πλειόνων τομέων, 
ιδιαιτέρως της ενεργείας. Η πλήρης δημοπράτηση στον τομέα της ενεργείας θα απαιτήσει τον 
δέοντα έλεγχο και την καταβολή πραγματικών εντός του τομέα προσπαθειών για μείωση από 
τους παραγωγούς ενεργείας. Ο εκτιμώμενος κίνδυνος ότι οι τιμές ενεργείας θα αυξηθούν για 
τον τελικό καταναλωτή προκαλεί σοβαρές ανησυχίες τόσο διότι συμβάλλουν στις 
πληθωριστικές πιέσεις εντός της Ευρώπης και έχουν αντίκτυπο κοινωνικό και οικονομικό στα 
νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος όσο και διότι έχουν έμμεσο αντίκτυπο στο 
συνολικό κόστος για τους χρήστες ενεργείας σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 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
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών, 
περιλαμβανομένων της διεθνούς 
αεροπλοΐας, των θαλάσσιων μεταφορών 
και των τσιμεντοβιομηχανιών. Οι 
εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
(EU ETS) έως το 2015 ή πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατ' άλλον τρόπο στην 
απόφαση σχετικά με την προσπάθεια των 
κρατών μελών να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που παράγουν για να 
ανταποκριθούν στις κοινοτικές 
δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2020.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Τα δέντρα, καθώς επίσης και η 
ξυλεία και τα παράγωγά της αποτελούν 
μείζονα πηγή δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Επιπλέον, η 
κατασκευαστική ξυλεία καταπολεμά το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου
αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα. Τα 
δάση αποτελούν επομένως πραγματικά 
φυσικά αποθέματα άνθρακα. Ο άνθρακας 
αυτός ωστόσο απελευθερώνεται στην 
ατμόσφαιρα όταν τα δάση εκριζώνονται 
και καίγονται. Εξ ου και είναι σημαντικό 
να καθιερωθούν μηχανισμοί προστασίας 
των δασών προς μείωση της αλλαγής του 
κλίματος.

Αιτιολόγηση

Έχει υπολογιστεί ότι η αλλαγή χρήσης γης (για παράδειγμα, η αποδάσωση σε τροπικά 
περιβάλλοντα) είναι υπεύθυνη για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.   
Η ίδια η αποδάσωση λέγεται ότι ευθύνεται για ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
ανέρχονται σε παγκόσμια κλίμακα σε CO2 που ισοδυναμεί με 6 δισ. τόνους.

Για τη Γαλλία, η αποθήκευση και μόνο αντιπροσωπεύει 15,6 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου 
του άνθρακα, που δεσμεύουν του 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Η 
υποκατάσταση εκτιμάται σε 14 εκατ. τόνους άνθρακα.  Χωρίς δάση και ξυλεία, η Γαλλία θα 
εκπέμπει 108 εκατομμύρια τόνους άνθρακα επιπλέον, δηλαδή περίπου 20% περισσότερο.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Έχοντας υπόψη τις μεγάλες 
δυνατότητες του δασικού τομέα για το 
μετριασμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, πρέπει να παρέχονται κίνητρα 
για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του 
τομέα, ενώ παράλληλα θα γίνονται 
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σεβαστοί οι άλλοι σκοποί τους οποίους 
υπηρετεί.

Αιτιολόγηση

Στην έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Εξέλιξη του Κλίματος 
(IPCC) του 2007 αναφέρεται ότι, μακροπρόθεσμα, η αειφόρος ανάπτυξη των δασών που
επιδιώκει να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η αποθήκευση άνθρακα στα δάση από την παραγωγή 
ξυλείας, χαρτοπολτού ξύλου, και ενέργειας από τα δένδρα είναι αυτή η οποία θα παρέχει τα 
μέγιστα οφέλη από την άποψη του μετριασμού. Αυτός είναι εξάλλου και ο στόχος που επιδιώκει 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007, το οποίο καλεί την 
Επιτροπή να περιλάβει ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δασοκομία στο 
σύστημα ETS.

Τροπολογία 4

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 

(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 90% 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 
των τομέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 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 
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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 
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. 

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 
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. 

Τροπολογία 5

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 
μετακυλύουν 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 

(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 
μετακυλύουν 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 
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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 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

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 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού. 
Ωστόσο ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να συνεχίσει να 
καταβάλλει σοβαρές εντός του τομέα 
προσπάθειες μειώσεως των εκπομπών. 
Οιαδήποτε μετακύλιση κόστους θα 
πρέπει να αξιολογείται και να αναλύεται, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά τη συμβολή της 
σε πληθωριστικές πιέσεις εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κοινωνικούς 
και οικονομικούς αντικτύπους στα 
νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος καθώς και τον έμμεσο 
αντίκτυπο στο συνολικό κόστος για τους 
χρήστες ενεργείας στους διάφορους 
τομείς της οικονομίας. Οι αρχές 
ανταγωνισμού πρέπει να επαγρυπνούν 
ιδιαιτέρως για να υπάγουν σε 
κανονιστικές διατάξεις τα κρούσματα 
κατάχρησης της ισχύος στην αγορά μέσω 
υπέρμετρων και/ή μη ισόρροπων 
αυξήσεων τιμής ενεργείας.

Τροπολογία 6

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 

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, το
100% των δικαιωμάτων πρέπει να 
παρέχονται δωρεάν στην περίπτωση όπου 
δεν υπάρχει εν ισχύι αποτελεσματική και 
επαληθεύσιμη διεθνής σύμβαση και/ή 
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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. 

διεθνής τομεακή συμφωνία. Στην περίπτωση 
όπου υπάρχει, πρέπει να προβλέπεται ένα 
μεταβατικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο η 
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.

Αιτιολόγηση

Ίδια με αυτή της αιτιολογικής σκέψης 13. Δεδομένου ότι ο διακηρυγμένος στόχος του ETS είναι 
να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την 
οικονομία (αιτιολογική σκέψη 1), η δωρεάν διάθεση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος 
κατανομής για τη βιομηχανία, με εξαίρεση τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
μοναδικό πλεονέκτημα του πλειστηριασμού, είναι ότι διευρύνει το σύστημα 
συμπεριλαμβάνοντας τις τεχνολογίες χωρίς CO2 που δεν περιλαμβάνονται στο ETS, όπως η 
πυρηνική, η υδροηλεκτρική και η αιολική ηλεκτροπαραγωγή. Η δημοπράτηση μπορεί να έχει 
λοιπόν τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, αλλά είναι 
λιγότερο αποτελεσματική για άλλους τομείς της βιομηχανίας.

Τροπολογία 7

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται μέσω 
εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων και 
τομεακών δεικτών αναφοράς ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι κανόνες 
και δείκτες αναφοράς 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, τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας και 
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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 
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.

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 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, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια για ίδια κατανάλωση από 
βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής. Τα 
δικαιώματα που θα έχουν φυλαχτεί σε 
απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους το 2020 
πρέπει να τίθενται σε πλειστηριασμό.

Αιτιολόγηση

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage and this 
allocation should be done not only through harmonised Community-wide rules but, more 
importantly, through sectoral benchmarks previously discussed with the sectors involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not be excluded from 
this list. 

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.
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Τροπολογία 8

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 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης και/ή 
διεθνών τομεακών συμφωνιών που θα 
επιτυγχάνουν 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 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 
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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. 

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. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 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 Ιανουαρίου 
2010 τους ενεργοβόρους κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας που 
είναι πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Μετά τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους ενδιαφερομένους, 
πρέπει να ορισθούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των εν λόγω κλάδων και 
επιμέρους κλάδων σε πρόταση που 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η πρόταση αυτή 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο 
να μην επιτευχθεί διεθνής συμφωνία με 
υποχρεωτικές μειώσεις άνθρακα και να 
εξετάζει το ενδεχόμενο εναλλακτικών 
δυνατοτήτων αντί μιας διεθνούς
συμφωνίας. Θα πρέπει να βασίσει την 
ανάλυσή της στην αξιολόγηση της δομής 
του κόστους των εγκαταστάσεων εντός 
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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 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
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. Η 
Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τις 
δυνάμει συνέπειες στην 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 
για τους παραγωγούς με έδρα στην ΕΕ οι 
οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτικές 
μειώσεις άνθρακα στη δική τους 
διεργασία παραγωγής. 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 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των κλάδων που επηρεάζονται από τη 
διαρροή άνθρακα πρέπει να θεσπιστούν πολύ νωρίτερα από ό, τι προτείνει η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί περιθώριο προβλεψιμότητας στις βιομηχανίες που επηρεάζονται· πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς με έδρα στην ΕΕ.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλίζονται ίδιοι 
όροι ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, 
η χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση 
εκπομπών εκτός Κοινότητας από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 

(21) Προκειμένου να διασφαλίζονται ίδιοι 
όροι ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, 
η χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση 
εκπομπών εκτός Κοινότητας από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 
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κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
της UNFCCC ορίζει ποσοτικοποιημένους 
στόχους εκπομπών για τις ανεπτυγμένες 
χώρες για την περίοδο 2008 έως 2012 και 
προβλέπει τη δημιουργία μορίων 
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) 
και μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που απορρέουν από έργα του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) 
και κοινής εφαρμογής αντίστοιχα, καθώς 
και τη χρήση τους από ανεπτυγμένες χώρες 
προκειμένου να επιτύχουν μέρος των εν 
λόγω στόχων. Αν και το πλαίσιο του Κιότο 
δεν επιτρέπει τη δημιουργία ERU από το 
2013 και μετά χωρίς την εφαρμογή νέων 
ποσοτικοποιημένων στόχων εκπομπών για 
τις χώρες φιλοξενίας, δυνητικά επιτρέπεται 
η συνέχιση της δημιουργίας μορίων ΜΚΑ. 
Εφόσον υπάρξει διεθνής σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος, η επιπρόσθετη 
χρήση μορίων πιστοποιημένης μείωσης 
εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης 
εκπομπών (ERU) πρέπει να προβλεφθεί 
από τις χώρες οι οποίες έχουν 
προσυπογράψει τη σύμβαση. Απουσία 
τέτοιας σύμβασης, η πρόβλεψη για 
περαιτέρω χρήση των CER και ERU θα 
υπονόμευε το κίνητρο αυτό και θα 
δυσχέραινε την επίτευξη του στόχου της 
Κοινότητας για την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση 
CER και ERU πρέπει να συνάδει με τον 
στόχο της Κοινότητας για παραγωγή 
ποσοστού 20% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και να 
προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την καινοτομία και την τεχνολογική 
πρόοδο. Εφόσον υπάρχει συνέπεια προς 
την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με τρίτες χώρες για την 
ενεργοποίηση σε αυτές επενδύσεων που 
οδηγούν σε πραγματικές επιπρόσθετες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα τονώνουν 
την καινοτομία από επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί εντός της Κοινότητας και την 

κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
της UNFCCC ορίζει ποσοτικοποιημένους 
στόχους εκπομπών για τις ανεπτυγμένες 
χώρες για την περίοδο 2008 έως 2012 και 
προβλέπει τη δημιουργία μορίων 
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) 
και μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που απορρέουν από έργα του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) 
και κοινής εφαρμογής αντίστοιχα, καθώς 
και τη χρήση τους από ανεπτυγμένες χώρες 
προκειμένου να επιτύχουν μέρος των εν 
λόγω στόχων. Αν και το πλαίσιο του Κιότο 
δεν επιτρέπει τη δημιουργία ERU από το 
2013 και μετά χωρίς την εφαρμογή νέων 
ποσοτικοποιημένων στόχων εκπομπών για 
τις χώρες φιλοξενίας, δυνητικά επιτρέπεται 
η συνέχιση της δημιουργίας μορίων ΜΚΑ. 
Εφόσον υπάρξει διεθνής σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος, η επιπρόσθετη 
χρήση μορίων πιστοποιημένης μείωσης 
εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης 
εκπομπών (ERU) πρέπει να προβλεφθεί 
από τις χώρες οι οποίες έχουν 
προσυπογράψει τη σύμβαση. Απουσία 
τέτοιας σύμβασης, η πρόβλεψη για 
περαιτέρω χρήση των CER και ERU θα 
υπονόμευε το κίνητρο αυτό και θα 
δυσχέραινε την επίτευξη του στόχου της 
Κοινότητας για την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση 
CER και ERU πρέπει να συνάδει με τον 
στόχο της Κοινότητας για παραγωγή 
ποσοστού 20% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και να 
προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την καινοτομία και την τεχνολογική 
πρόοδο. Εφόσον υπάρχει συνέπεια προς 
την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με τρίτες χώρες για την 
ενεργοποίηση σε αυτές επενδύσεων που 
οδηγούν σε πραγματικές επιπρόσθετες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα τονώνουν 
την καινοτομία από επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί εντός της Κοινότητας και την 
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τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. 
Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 
επικυρώνονται από πλέον της μίας χώρας. 
Με τη σύναψη μιας ικανοποιητικής 
διεθνούς σύμβασης από την Κοινότητα, η 
πρόσβαση σε πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να αυξηθεί παράλληλα με την 
αύξηση του επιπέδου μείωσης των 
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω του κοινοτικού συστήματος.

τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. 
Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 
επικυρώνονται από πλέον της μίας χώρας. 
Με τη σύναψη μιας ικανοποιητικής 
διεθνούς σύμβασης από την Κοινότητα, η 
πρόσβαση σε πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να αυξηθεί παράλληλα με την 
αύξηση του επιπέδου μείωσης των 
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω του κοινοτικού συστήματος. Ωστόσο 
δεν πρέπει να διατίθενται πιστωτικά 
μόρια σε σχέση με έργα του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης και έργα κοινής 
εφαρμογής σε τομείς που εκτίθενται στη 
διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 11

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) Οι αεροπορικές μεταφορές 
αποτελούν εμπορικό τομέα έντασης 
ενέργειας κατά τον ορισμό του 
Συμβουλίου στην οδηγία 2003/96/ΕΚ 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας1. Ελλείψει βιώσιμου 
εναλλακτικού καυσίμου, οι αεροπορικές 
μεταφορές εξαρτώνται αποκλειστικά από 
την κηροζίνη και έχουν πολύ υψηλό 
κόστος μείωσης. Η ικανότητα που έχουν 
οι φορείς εκμετάλλευσης του τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών για μετακύλιση 
του κόστους των δικαιωμάτων στους 
πελάτες είναι περιορισμένη. 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 . Όσο δεν υπάρχει παγκόσμια 
συμφωνία για παγκόσμια μέτρα για τη 
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μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου όσον αφορά τις 
αερομεταφορές, υπάρχουν σοβαροί 
κίνδυνοι εκτροπής της κυκλοφορίας και 
διαρροής άνθρακα, ιδιαίτερα εάν το στον 
τομέα εφαρμόζεται υψηλό επίπεδο 
δημοπράτησης , στο πλαίσιο του ETS της 
ΕΕ. Το επίπεδο δημοπράτησης των 
δικαιωμάτων σε σχέση με τις 
αεροπορικές μεταφορές πρέπει να 
αντανακλά τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και τον αντίκτυπο του ETS της 
ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα των 
αεροπορικών μεταφορών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
_______________

1 ΕΕ L 283, 31.10.2003, σελ. 51.

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα των αερομεταφορών, η συμπερίληψή του στο ETS της ΕΕ 
είναι επίσης αντικείμενο της εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας 2003 (87) ΕΚ, σύμφωνα με 
την πρόταση της Επιτροπής ΕC (2006) 818. Το επίπεδο δημοπράτησης για τις αερομεταφορές 
στο πλαίσιο της γενικής επανεξέτασης πρέπει να αποφασισθεί μετά από διεξοδική διερεύνηση 
των επιπτώσεων της διαρροής άνθρακα και των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών αερομεταφορών, που αποτελεί σήμερα αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο (β) 
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή 
προς την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1)· 

(η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω αλλαγής στη φύση ή τη λειτουργία ή 
επέκτασης της εγκατάστασης ή 
τροποποίησης της μορφής της που έχει 
ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της 
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παραγωγικής ικανότητας της 
υφιστάμενης εγκατάστασης ύστερα από 
υποβολή προς την Επιτροπή της 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1)·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αρχή της μη διάκρισης, προκειμένου να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού, όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν ανάλογη ποσότητα 
δωρεάν δικαιωμάτων με βάση ένα στόχο απόδοσης (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση), όταν 
ανοίγουν νέες εγκαταστάσεις ή αυξάνουν τη δυναμικότητα των υφιστάμενων, ενώ η πρόταση 
της Επιτροπής περιορίζει την ελεύθερη διάθεση στην πρώτη περίπτωση. 

Η τροπολογία προωθεί το κλείσιμο των απαρχαιωμένων και μη αποδοτικών εγκαταστάσεων 
και τη μεταφορά της παραγωγής σε μια κεντρικά ελεγχόμενη  σύγχρονη μονάδα, 
χρησιμοποιώντας την οικονομία κλίμακας για να αντιμετωπισθούν οι τεράστιες επενδύσεις που 
χρειάζονται.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο (γ) 
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3, στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

(κ) Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·. Οι δράσεις ανακύκλωσης 
όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΙβ της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ εξαιρούνται 
από τον ορισμό "εγκατάσταση καύσης".

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της δέσμης της ΕΕ για το κλίμα είναι η προώθηση της ανακύκλωσης. 
Ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα να συμπεριληφθούν οι δράσεις ανακύκλωσης σε ένα σχήμα που 
θα τους επιβάλει κυρώσεις.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο (γ) 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) ως προσωρινή πιστοποιημένη 
μείωση εκπομπών ή tCER νοείται μια 
μονάδα που εκδίδεται ως αποτέλεσμα 
έργου αναδάσωσης ή δενδροφύτευσης
και λήγει στο τέλος της περιόδου 
δέσμευσης που έπεται εκείνης στην 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο της 
Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές 
(UNFCCC).

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος του πρόσκαιρου στα δάση αντιμετωπίζεται με τη διαδικασία ΜΚΑ με τη δημιουργία 
προσωρινών πιστώσεων· οι ρυθμίσεις αυτές καθορίστηκαν στη διάσκεψη του Μιλάνου του 
2003 (απόφαση 19/CP/9).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο (γ) 
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 3, στοιχείο κα β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα β)] ως "τομείς που εκτίθενται  σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα" 
νοούνται οι τομείς που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10 α, παράγραφος 9.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους τομείς που εκτίθενται μέσω αναφοράς σε κριτήρια και στο (νέο) 
Παράρτημα Ια.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
μόνο από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φορείς
εκμετάλλευσης μπορούν να υποβάλουν 
στην αρμόδια αρχή ελεγμένα δεδομένα 
εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να 
λαμβάνονται υπόψη για την ποσότητα των 
εκχωρητέων δικαιωμάτων.

2. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
μόνο από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης υποβάλλουν στη σχετική 
αρμόδια αρχή δεόντως τεκμηριωμένα και
από ανεξάρτητο φορέα ελεγμένα 
δεδομένα εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να 
λαμβάνονται υπόψη για την ποσότητα των 
εκχωρητέων δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή πρέπει να είναι υποχρεωτική εάν αυτά τα δεδομένα είναι για να λαμβάνονται υπόψη 
για την ποσότητα των προς εκχώρηση δικαιωμάτων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

3. Τουλάχιστον 50% 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:

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση δικαιωμάτων πρέπει να οδηγεί σε μεταφορά κεφαλαίων από τις ρυπογόνες 
βιομηχανίες προς δραστηριότητες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την 
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αποθήκευση άνθρακα ή την παρεμπόδιση της αποδέσμευσης άνθρακα.

Η κύρια προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης των τροπικών δασών πρέπει να είναι 
μια διαδικασία πιστοποίησης που θα συμμορφώνεται με τα έξι κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης 
του Ελσίνκι , ιδίως με το έκτο κριτήριο που αφορά τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας της δασοκομίας και της παραγωγής ξυλείας αντισταθμίζουν 
το 10% ·έως 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 των τομέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας για τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών και των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μία από τις βασικές παραδοχές του κοινοτικού συστήματος είναι ότι οι 
εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 
στους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, οι πρόσοδοι από τις εγκαταστάσεις αυτές 
θα πρέπει να διοχετεύονται σε αυτές. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες της ΕΕ αποτελούν ένα 
επιτυχημένο εργαλείο και πρέπει να ενισχυθούν. 
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα

(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μία από τις βασικές παραδοχές του κοινοτικού συστήματος είναι ότι οι 
εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 
στους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, οι πρόσοδοι από τις εγκαταστάσεις αυτές 
θα πρέπει να διοχετεύονται σε αυτές. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες της ΕΕ αποτελούν ένα 
επιτυχημένο εργαλείο και πρέπει να ενισχυθούν. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, ιδίως μέσω της 
ανάπτυξης των διαδικασιών 
πιστοποίησης και συμπληρωματικών 
μέτρων στα κράτη μέλη ή τις περιφέρειές 
τους, προκειμένου να ενισχυθεί η 
συμβολή των δασών και της βιομηχανίας 
ξυλείας στην καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 
αλλαγής του κλίματος, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι τα δάση μπορούν να 
συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις άλλες 
λειτουργίες τους.
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Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση δικαιωμάτων πρέπει να οδηγεί σε μεταφορά κεφαλαίων από τις ρυπογόνες 
βιομηχανίες προς δραστηριότητες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την 
αποθήκευση άνθρακα ή την παρεμπόδιση της αποδέσμευσης άνθρακα.

Η κύρια προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης των τροπικών δασών πρέπει να είναι 
μια διαδικασία πιστοποίησης που θα συμμορφώνεται με τα έξι κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης 
του Ελσίνκι , ιδίως με το έκτο κριτήριο που αφορά τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δασοκομία και ο τομέας της παραγωγής ξυλείας αντισταθμίζουν το 
10% ·έως 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 3 - στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) για τη χρηματοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών 
στους τομείς που καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από τη δημοπράτηση πρέπει κατ' αρχήν να χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν 
τους τομείς χαμηλών εκπομπών άνθρακα του μέλλοντος, με την επανεπένδυση των κεφαλαίων 
στους τομείς που εμπλέκονται.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων μνεία του οποίου γίνεται 
στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται για 
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τη χρηματοδότηση της μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου, την αποφυγή της 
αποδάσωσης και της υποβάθμισης και 
την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος.

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος, από πλευράς τόσο μετριασμού όσο και προσαρμογής, καθώς και για 
επιδοτήσεις που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων ειδικά σε 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων θα πρέπει να διατεθεί για 
τη χρηματοδότηση του μετριασμού, της προσαρμογής, της αποφυγής της αποδάσωσης και της 
υποβάθμισης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 δίδοντας έμφαση στα 
θέματα εσωτερικής αγοράς, κρατικών 
ενισχύσεων και ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή υποβάλλει κατ' έτος έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
τη χρήση των εισπράξεων η οποία 
εστιάζεται ιδιαιτέρως στις συνέπειες στην
εσωτερική αγορά, τις κρατικές ενισχύσεις
και τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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].

5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση που αποτιμά τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών και περιλαμβάνει κατά 
περίπτωση πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω 
πρόταση αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει
ότι οι πλειστηριασμοί 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 ή τους στόχους που 
σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος 
οι οποίοι αιτιολογούν την έγκριση της 
διενέργειας πλειστηριασμών.  Κατά 
συνέπειαν η πρόταση είναι επαρκώς 
λεπτομερής, όσον αφορά μεταξύ άλλων 
τον χρόνο και τη συχνότητα διεξαγωγής 
πλειστηριασμών στα κράτη μέλη, και 
δεόντως διατυπωμένη, πραγματευόμενη 
τους πιθανούς αντικτύπους από τους 
πλειστηριασμούς, συγκεκριμένα όσον 
αφορά:
– τις κερδοσκοπικές κινήσεις,
– συνέπειες στον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό,
– συνέπειες σε διατομεακό επίπεδο,
– την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συγκεκριμένα 
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των μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων,
– την άσκηση πληθωριστικής πίεσης, και
– τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.
Ο τρόπος λειτουργίας των 
πλειστηριασμών στην πράξη αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της πρότασης για 
ένα αναθεωρημένο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ και επομένως 
υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να αντιμετωπισθεί ένα κρίσιμης σημασίας στοιχείο του διευρυμένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών στην επιτροπολογία. Θα ήταν προτιμότερο να υποβάλει η 
Επιτροπή πρόταση για συναπόφαση, τη ελλείψει όμως τούτου πρέπει να ορισθούν κριτήρια για 
να τηρεί η Επιτροπή την απόφασή της περί μεθόδων πλειστηριασμού.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2011, 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. Έως τις 30 Ιουνίου 2011 εγκρίνονται 
πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής 
που ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα 
για την κατανομή των δικαιωμάτων των 
οποίων μνεία γίνεται στις παραγράφους 2 
έως 6 και 8.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

διαγράφεται
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παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εξασφαλίζουν υπό το φως, μεταξύ 
άλλων , των εκπομπών από διεργασίες,
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 χρησιμοποιώντας τομεακούς 
δείκτες αναφοράς και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και δέσμευση και 
αποθήκευση σε κάθε τομέα αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας
πλην της παραγομένης από απαέρια από 
βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής με 
στόχο τη χρησιμοποίηση αυτής της 
ηλεκτρικής ενέργειας για κατανάλωση 
από το φορέα εκμετάλλευσης των εν λόγω 
διεργασιών παραγωγής, περίπτωση κατά 
την οποία οιαδήποτε κατανομή στον εν 
λόγω φορέα γίνεται σύμφωνα με τους 
τομεακούς δείκτες αναφοράς που έχουν
συμφωνηθεί για τις σχετικές διεργασίες 
παραγωγής.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ουδέν 
περιττό κόστος μετακυλίεται προς τους 
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τελικούς καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση ενέχει σημαντικούς κινδύνους οικονομικής ζημίας για μεταποιητικές 
βιομηχανίες χωρίς να προσφέρει περιβαλλοντικά οφέλη που εξαρτώνται μόνον από το σεβασμό 
των στόχων μείωσης.  Ως εκ τούτου πρέπει να θεσπιστεί μόνο εάν είναι είτε παγκοσμίως 
εναρμονισμένη με μια διεθνή συμφωνία ή τουλάχιστον συνοδεύεται από ένα κατάλληλο 
μηχανισμό αναπροσαρμογής των ορίων. Θέτοντας ένα σημείο αναφοράς σύμφωνα με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, το οικονομικό κίνητρο για τη μείωση των εκπομπών με τη 
διακοπή της μη αποδοτικής παραγωγής και την εφαρμογή των υψηλότερων τεχνικών προτύπων 
εξακολουθεί να είναι το ίδιο.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 1 - εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα 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.

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης και/ή 
διεθνών τομεακών συμφωνιών για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα 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.

Η εντολή της Επιτροπής για τη 
διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών 
βασίζεται σε λεπτομερείς αποτιμήσεις του 
αντικτύπου των δυνάμει συνεπειών για 
επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ και είναι 
σύμφωνη προς τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι α.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη μετρήσιμων και επαληθεύσιμων 
τομεακών διεθνών συμφωνιών. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος τομέων με έδρα την ΕΕ.
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους πλην της παραγομένης
από απαέρια από βιομηχανικές 
διεργασίες παραγωγής με στόχο τη 
χρησιμοποίηση αυτής της ηλεκτρικής 
ενέργειας για κατανάλωση από το φορέα 
εκμετάλλευσης των εν λόγω διεργασιών 
παραγωγής, περίπτωση κατά την οποία η 
κατανομής στον εν λόγω φορέα γίνεται 
σύμφωνα με τους τομεακούς δείκτες 
αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί για τις 
σχετικές διεργασίες παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των απαερίων από τις διεργασίες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2.  Η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται κάτω από τις ειδικές αυτές περιστάσεις πρέπει να εξαιρείται από τη 
δημοπράτηση και να περιλαμβάνεται στην ίδια μεθοδολογία κατανομής δικαιωμάτων που 
εφαρμόζεται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του παραγωγού αυτών των αερίων. Τούτο 
αντιστοιχεί στο βασικό περιεχόμενο του σημείου 92 της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
COM(2008)830.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
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νεοεισερχόμενους. νεοεισερχόμενους, πλην της παραγομένης
από απαέρια από βιομηχανικές 
διεργασίες παραγωγής.
Όταν απαέριο από διεργασία παραγωγής 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο, 
παραχωρούνται δικαιώματα στο φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο με βάση τις ίδιες 
αρχές χορήγησης που ισχύουν όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της προηγούμενης τροπολογίας στο άρθρο 10α, παράγραφος 1.

Τροπολογία 31

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 γ] για το 2013 
αντιστοιχεί στην ποσότητα που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα των 
οποίων μνεία γίνεται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, την έκβαση διεθνών 
διαπραγματεύσεων, και, στη συνέχεια, η 
δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα 
ετησίως έως τον μηδενισμό της το 2020.

Τροπολογία 32

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

8. Όσον αφορά το άρθρο 10 β, το 2013 και 
κάθε επόμενο έτος, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα η ποσότητα 
των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων 
θα είναι το 100% της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6..

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορίας για τη μείωση των εκπομπών εξαρτάται 
αποκλειστικά από τον αριθμό των δικαιωμάτων στο σύστημα.  Το πώς τα δικαιώματα αυτά 
διατίθενται τελικά  - μέσω πλειστηριασμού, είτε με τη χρήση δεικτών αναφοράς - δεν έχει καμία 
επίπτωση στο συνολικό όγκο των δικαιωμάτων εκπομπής και συνεπώς δεν επηρεάζει το 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται από το σύστημα. Η δωρεάν διάθεση, ως εκ τούτου, 
είναι εξίσου αποτελεσματική με τη δημοπράτηση όταν πρόκειται για τη μείωση των εκπομπών 
ενώ έχει χαμηλότερο κόστος για την οικονομία.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 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.

9. Μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2010 και εν 
συνεχεία ανά 4 έτη, η Επιτροπή 
προσδιορίζει τους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που θεωρούνται ευάλωτοι σε "διαρροή άνθρακα" και οι κατάλληλες δράσεις θα 
πρέπει να αποφασιστούν το συντομότερο δυνατό. Μία εκ νέου αποτίμηση των σχετικών τομέων 
ανά 3ετία θα οδηγήσει ασκόπως σε αβεβαιότητα, στοιχείο επιζήμιο για τις επενδύσεις.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 

Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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].

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
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διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 

Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε χρόνο, με βάση τις νέες 
πληροφορίες της αγοράς, τομείς που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να αξιολογήσει εκ νέου το εάν είναι 
ευάλωτοι όσον αφορά τη διαρροή 
άνθρακα.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μετακυλήσει 
το κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς 
σημαντική υποχώρηση του μεριδίου 
αγοράς του προς όφελος εξωκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων μέσω των
τιμών των προϊόντων χωρίς υποχώρηση 
του μεριδίου αγοράς, της κερδοφορίας ή 
των ευκαιριών για επενδύσεις στον ίδιο 
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αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων: 

τομέα ή επί μέρους τομέα σε τρίτα κράτη
που δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς στις εκπομπές. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα εξής
κριτήρια:

Αιτιολόγηση

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής· 

(α) ο βαθμός στον οποίο ο πλειστηριασμός 
ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής σε βιομηχανίες με 
υψηλές εκπομπές CO2 ανά μονάδα 
πωλήσεων·

Αιτιολόγηση

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών· 

(β) ο βαθμός στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών, π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών, με κόστος 
επενδύσεως που δεν φέρει ως αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση της 
ανταγωνιστικότητας και/ή του μεριδίου 
της αγοράς προς όφελος εγκαταστάσεων 
που ευρίσκονται σε τρίτα κράτη και δεν 
υπόκεινται σε ισοδύναμους περιορισμούς 
όσον αφορά τις εκπομπές CO2· 

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 

Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 

(γ) η τρέχουσα και μελλοντική δομή της 
αγοράς, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές 
και αγορές προϊόντων, η σημασίας για 
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διεθνή ανταγωνισμό· την απασχόληση και την οικονομία, η 
έκθεση των κλάδων στον διεθνή 
ανταγωνισμό και τις παγκόσμιες τιμές 
και, μεταξύ άλλων, το κόστος μεταφοράς 
περιλαμβανομένου και του αμέσου και 
εμμέσου κόστους CO2·

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 

Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους. 

(δ) η επίδραση της αλλαγής του κλίματος 
και των ενεργειακών πολιτικών που 
εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους και ο 
αντίκτυπος που έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα των τομέων τους 
οποίους αφορά το EU ETS. 

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 
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Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – στοιχείο (δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) των αμέσων και εμμέσων 
αντικτύπων από την προβλεπόμενη 
αύξηση των τιμών ενεργείας καθώς και 
ορισμένων πρώτων υλών ως αποτέλεσμα 
της πολιτικής που σχετίζεται με την 
αλλαγή του κλίματος· 

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – στοιχείο (δ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) των παραπλεύρων κοινωνικών 
συνεπειών από την μετακύλιση κόστους 
στους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
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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.

του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της τιμής του άνθρακα ή 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην 
κερδοφορία των τομέων.

Αιτιολόγηση

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την έκβαση των 
διεθνών διαπραγματεύσεων και το βαθμό 
στον οποίο η έκβαση συνάδει με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα 
Ι α, υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τους τομείς ή επί μέρους 
τομείς όπου πρέπει να θεωρηθεί ότι 
υπάρχει κίνδυνος να παρατηρηθεί 
διαρροή άνθρακα. Οι τομείς ή επί μέρους 
τομείς αυτοί προσδιορίζονται με 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους ενδιαφερομένους φορείς 
συμφερόντων οι οποίοι επηρεάζονται , το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και λαμβάνουν υπόψη το 
ενδεχόμενο μη επίτευξης διεθνούς 
συμφωνίας με υποχρεωτικές μειώσεις
των εκπομπών άνθρακα.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισπευσθούν οι ημερομηνίες προκειμένου να παρέχεται προβλεψιμότητα στις 
βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις διαρροές άνθρακα.

Μια ενδεχόμενη διεθνής συμφωνία πρέπει να είναι μετρήσιμη και επαληθεύσιμη και να επιφέρει 
ισοδύναμες μειώσεις εκπομπών με αυτές που προτείνει  η Επιτροπή.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερωθούν και να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη 
τους σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και ο εντοπισμός των τομέων και των επιμέρους 
τομέων διαρροής του άνθρακα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα και τον προσδιορισμό των 
τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα σύμφωνα με 
το άρθρο 10 α, παράγραφοι 8 και 9 
καθοριστικής σημασίας είναι οι 
δεσμευτικές τομεακές συμφωνίες που 
προβλέπουν μειώσεις των συνολικών 
εκπομπών στον βαθμό που απαιτείται για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα επιστρέφουν δε 
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δωρεάν δικαιώματα. οιαδήποτε εναπομένοντα δικαιώματα ή 
ισοδύναμο ποσό στις αρμόδιες αρχές. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
από τα κράτη μέλη και εξασφαλίζει ότι οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και 
περί ανταγωνισμού εφαρμόζονται ορθώς, 
ιδίως προς πρόληψη περιπτώσεων 
καταχρήσεως λόγω δεσπόζουσας θέσης. 
Προς τούτο η Επιτροπή δημοσιεύει ανά 
τρίμηνο την τιμή τελικού καταναλωτή για 
τα προϊόντα ενεργείας αναλυτικά κατά 
επιχείρηση, τομέα και κράτος μέλος. Στη 
δημοσίευση των τιμών από την Επιτροπή 
προσδιορίζεται και εμφαίνεται χωριστά η 
συνιστώσα της τιμής τελικού 
καταναλωτή που προέρχεται από το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ.

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος και πριν από την 
εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 28, ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 7 
του παρόντος άρθρου.

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης ή 
οιασδήποτε διεθνούς τομεακής 
συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος 
και πριν από την εφαρμογή των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 28, 
ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 7 του 
παρόντος άρθρου. Από την εφαρμογή 
αυτού του άρθρου αποκλείονται ωστόσο 
τα πιστωτικά μόρια του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης (CDM) και του 
μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) από 
έργα σε τομείς που εκτίθενται σε διαρροή 
άνθρακα.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση. 

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης ή διεθνών τομεακών 
συμφωνιών για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο σύστημα EU ETS θα είναι μόνο 
μόρια CER από τρίτες χώρες οι οποίες 
έχουν επικυρώσει την εν λόγω σύμβαση. 

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες έργων οι 
μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε 
χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη 
διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά είτε σε 
χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή 
οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το 
κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
25.

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες έργων οι 
μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε 
χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη 
διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά είτε σε 
χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή 
οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το 
κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
25. Από την εφαρμογή αυτής της 
παραγράφου αποκλείονται πιστωτικά 
μόρια CDM και JI από έργα σε τομείς 
που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό 
για την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου 
αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, 
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV. Επίσης προσδιορίζει το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε 
αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί των εκπομπών του εκάστοτε αερίου.

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 η 
Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου 
αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, 
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV. Επίσης προσδιορίζει το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε 
αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί των εκπομπών του εκάστοτε αερίου.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κανονισμός μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη τις πλέον ακριβείς και 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαίτερα της 
διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC). Μπορεί επίσης να
καθορίζει απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων από φορείς εκμετάλλευσης περί 
εκπομπών οι οποίες σχετίζονται με την 
παραγωγή αγαθών από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που μπορεί να υπόκεινται 
στον διεθνή ανταγωνισμό, καθώς και για 
την ανεξάρτητη εξακρίβωση των 
πληροφοριών αυτών.

2. Ο κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις πλέον 
ακριβείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαίτερα της 
διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC)· επίσης καθορίζει 
απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων από 
φορείς εκμετάλλευσης περί εκπομπών οι 
οποίες σχετίζονται με την παραγωγή 
αγαθών από ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
μπορεί να υπόκεινται στον διεθνή 
ανταγωνισμό, καθώς και για την 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των πληροφοριών 
αυτών. Ο κανονισμός καθορίζει επίσης 
απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
εμπλέκονται στην εμπορία δικαιωμάτων .

Στις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να
περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί 
εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής 

Στις εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνεται η 
υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών από την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
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ενέργειας που καλύπτεται από το κοινοτικό 
σύστημα και συνδέεται με την παραγωγή 
τέτοιων αγαθών.

καλύπτεται από το κοινοτικό σύστημα και 
συνδέεται με την παραγωγή τέτοιων 
αγαθών.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ανά διετία από την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση αξιολόγησης του τρόπου με τον 
οποίο η εκτέλεση των υποχρεώσεων των 
κρατών μελών που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία έχει επηρεάσει τον 
ανταγωνισμό σε εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 – στοιχείο β – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για 
τη εξακρίβωση των εκθέσεων περί 
εκπομπών και τη διαπίστευση των 
ελεγκτών, στον οποίο καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για τη διαπίστευση, την 
αμοιβαία αναγνώριση και την ανάκληση 
της διαπίστευσης ελεγκτών, καθώς και για 
την επίβλεψη και την αξιολόγηση από 
ομοτίμους, όπως αρμόζει.

Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
θεσπίζει έναν κανονισμό για τη 
εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών 
και τη διαπίστευση των ελεγκτών, στον 
οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
διαπίστευση, την αμοιβαία αναγνώριση και 
την ανάκληση της διαπίστευσης ελεγκτών, 
καθώς και για την επίβλεψη και την 
αξιολόγηση από ομοτίμους, όπως αρμόζει.
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για 
την εκχώρηση δικαιωμάτων σε έργα, υπό 
τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία 
μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός του κοινοτικού 
συστήματος.

Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για 
την εκχώρηση δικαιωμάτων σε έργα, υπό 
τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία 
μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός του κοινοτικού 
συστήματος. Η Επιτροπή εξαιρεί τα 
πιστωτικά μόρια του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης και μηχανισμού 
κοινής εφαρμογής από έργα σε τομείς που 
εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα..

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
10.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 50MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από 
τα 3 προηγούμενα έτη και οι οποίες 
υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να 
συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των 
εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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Αιτιολόγηση

Για να μειώνεται το διοικητικό άχθος που βαρύνει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, να αποφεύγονται περιττά διοικητικά κόστη και γραφειοκρατία και να 
επιτυγχάνεται καλλίτερη απόδοση του συστήματος οι μικρές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να "επιλέγουν να μην εντάσσονται" στο σύστημα εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
ισοδύναμα μέτρα. Ένα τρίτο του συνόλου των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα 
είναι μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες από κοινού αντιστοιχούν μόλις στο 2% του συνόλου των 
εκπομπών που έχουν καταγραφεί.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

Αιτιολόγηση

Για να μειώνεται το διοικητικό άχθος που βαρύνει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, να αποφεύγονται περιττά διοικητικά κόστη και γραφειοκρατία και να 
επιτυγχάνεται καλλίτερη απόδοση του συστήματος οι μικρές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να "επιλέγουν να μην εντάσσονται" στο σύστημα εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
ισοδύναμα μέτρα. Ένα τρίτο του συνόλου των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα 
είναι μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες από κοινού αντιστοιχούν μόλις στο 2% του συνόλου των 
εκπομπών που έχουν καταγραφεί.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

Αιτιολόγηση

Για να μειώνεται το διοικητικό άχθος που βαρύνει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, να αποφεύγονται περιττά διοικητικά κόστη και γραφειοκρατία και να 
επιτυγχάνεται καλλίτερη απόδοση του συστήματος οι μικρές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να "επιλέγουν να μην εντάσσονται" στο σύστημα εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
ισοδύναμα μέτρα. Ένα τρίτο του συνόλου των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα 
είναι μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες από κοινού αντιστοιχούν μόλις στο 2% του συνόλου των 
εκπομπών που έχουν καταγραφεί.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά τη 
σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος

Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά τη 
σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς 
σύμβασης και/ή διεθνών τομεακών 
συμφωνιών για την αλλαγή του κλίματος

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4. 

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης και/ή 
διεθνών τομεακών συμφωνιών για την 
αλλαγή του κλίματος, η οποία θα επιβάλλει 
έως το 2020 υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 
και 4. 

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
κατά μια ποσότητα δικαιωμάτων 
ισοδύναμη με τη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την Κοινότητα, 
επί το μερίδιο των συνολικών μειώσεων 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 
2020 στο οποίο συμβάλλει το κοινοτικό 
σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο με την οποία αιτιολογείται 
περαιτέρω μείωση της κοινοτικής 
ποσότητας δικαιωμάτων το 2020 βάσει 
του μηχανισμού γραμμικού συντελεστή, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
την Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο 
η διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία δεν είναι 
ένας αυτοματισμός, αλλά θα υπόκεινται σε αξιολόγηση και πολιτική απόφαση.
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν, εξαιρουμένων των 
πιστωτικών μορίων CDM και JI από 
τομείς που εκτίθενται σε διαρροή 
άνθρακα, CER, ERU ή άλλα πιστωτικά 
μόρια τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή σύμβαση, 
έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α

Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση και τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου 
συστήματος EU ETS. Η πρώτη έκθεση 
ως ανωτέρω υποβάλλεται έως τις ...*.
* ένα έτος μετά την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Ι α
Ελάχιστες απαιτήσεις για μια διεθνή 

συμφωνία
Μια διεθνής συμφωνία που περιλαμβάνει 
τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα ή μια διεθνής τομεακή 
συμφωνία που σχετίζεται με αυτές τις 
βιομηχανίες, πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχουν ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τις εν λόγω 
βιομηχανίες:
(i) η συμμετοχή των χωρών πρέπει να 
αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη μάζα του 
85% τουλάχιστον της παραγωγής,
(ii) οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να 
έχουν ισοδύναμους στόχους εκπομπών 
CO2,

(iii) παρόμοια συστήματα μείωσης των 
εκπομπών με ισοδύναμα αποτελέσματα 
πρέπει να επιβάλλονται από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες ή από χώρες με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
EU ETS,
(iv) τα ανταγωνιστικά υλικά πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδύναμους περιορισμούς, 
λαμβανομένων υπόψη των κύκλων ζωής,
(v) πρέπει να εφαρμόζεται ουσιαστικό 
διεθνές σύστημα παρακολούθησης και 
εξακρίβωσης.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία στο άρθρο 10β.
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