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Τροπολογία 44
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων και προσφάτως 
εκβιομηχανισμένων χωρών και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία 
μείωσης των εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μερίδιο των εκπομπών από τα προσφάτως εκβιομηχανισμένα κράτη αυξάνει 
συνεχώς, είναι αναγκαίο να ορισθεί ως στόχος η εξασφάλιση της συμμετοχής τους και όχι 
απλώς το να ενθαρρυνθούν να το πράξουν.

Τροπολογία 45
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και τη συμμετοχή
των αναπτυσσόμενων χωρών στη 
διαδικασία μείωσης των εκπομπών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ορισθεί ως στόχος η εξασφάλιση της συμμετοχής των αναπτυσσομένων 
κρατών και όχι απλώς το να ενθαρρυνθούν να το πράξουν.

Τροπολογία 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
αεροπορίας και των θαλασσίων 
μεταφορών. Οι εκπομπές από τις διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να 
ενσωματωθούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) έως το 2015 
ή κατ' άλλον τρόπο να περιληφθούν στην 
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προσπάθεια των κρατών 
μελών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων 
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του θερμοκηπίου για να ανταποκριθούν 
στις κοινοτικές δεσμεύσεις για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 47
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Δεδομένου ότι η τιμή των 
δικαιωμάτων εκπομπής προστίθεται στην 
τιμή της χωρίς εκπομπές ηλεκτρικής 
ενεργείας, το EU ETS αυξάνει σημαντικά 
την τιμή όλης της ηλεκτρικής ενεργείας. 
Πέραν τούτου το κόστος των εκπομπών 
CO2 μετακυλίεται στις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες μέσω της τιμής ενεργείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα προβλήματα οφείλονται στο βασιζόμενο στην αγορά σύστημα διαμορφώσεως της τιμής 
χονδρικής του ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 48
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Λόγω του συστήματος 
διαμορφώσεως της τιμής χονδρικής της 
ηλεκτρικής ενεργείας η παρούσα οδηγία 
θα αποτελέσει νέα αφετηρία για 
επενδύσεις σε μηδενικής εκπομπής 
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πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα διαμορφώσεως της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας ευνοεί την παραγωγή 
ηλεκτρισμού χωρίς εκπομπή αερίων. Η τιμή ολόκληρης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται 
στην πράξη από την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής και είναι ανεξάρτητη από το κόστος 
παραγωγής ή τη χρήση δικαιωμάτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 49
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Για να αποφεύγεται η οικονομική 
απάτη, είναι αναγκαίο να μην επιδέχεται 
το EU ETS τιτλοποίηση των 
δικαιωμάτων εκπομπής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Άλλως η 
κερδοσκοπία θα προκαλέσει τεράστια 
προβλήματα στη διαμόρφωση της τιμής 
των δικαιωμάτων και της ηλεκτρικής 
ενεργείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τιτλοποιηθούν τα δικαιώματα εκπομπής, τότε δεν έχουμε αντλήσει δίδαγμα από τα 
πρόσφατα προβλήματα της αγοράς ενυποθήκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, όπου δάνεια 
μειωμένης εξασφάλισης (subprime loans) εντάχθηκαν σε υψηλού κινδύνου δέσμες μαζί με άλλα 
χρεώγραφα. Εάν τα δικαιώματα εκπομπής μπορεί να μεταβιβάζονται ελεύθερα σε 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, οι δυνάμεις της αγοράς θα τα χρησιμοποιήσουν για κερδοσκοπία 
για να δημιουργηθεί σπάνις και οικονομικό κέρδος εις βάρος των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενεργείας, είτε είναι των νοικοκυριά είτε είναι η βιομηχανία.
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Τροπολογία 50
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005.

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005. Για να 
μειωθεί το βήμα από το ποσοστό 20% στο 
30% θα ήταν χρήσιμο να προβεί το 
EU ETS στο βήμα μείωσης κατά 25% 
των εκπομπών ευθύς αμέσως.

Or. nl

Τροπολογία 51
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
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σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005..

σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005 και ούτως 
κατά άνω του 30% εν συγκρίσει προς τα 
επίπεδα εκπομπών τους το 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύνηθες έτος αναφοράς είναι το 1990. Επομένως το κατά προσέγγιση ποσοστό μειώσεως 
CO2 που θα επιτευχθεί από το EU ETS το 2020 πρέπει επίσης να δεικνύεται εν συγκρίσει προς 
το 1990. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, όπου η ΕΕ πρέπει να 
δείξει τί έχει επιτύχει από το 1990. Το ποσοστό 30% δόθηκε από την Επιτροπή στην ακρόαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Μαΐου 2008.

Τροπολογία 52
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του διεθνώς αναγνωρισμένου έτους βάσης 
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εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21%
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005.

για το Κυότο 1990, τα κατανεμητέα 
δικαιώματα εκπομπών για τις 
εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει έως το 
2020 να μειωθούν κατά 15% σε σχέση με 
τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών τους για 
το 2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτόν τον υπολογισμό το σύνολο εκπομπών εάν κανείς εφαρμόσει μείωση 20% έναντι του 
1990 ανέρχεται σε 4,65 δισ. τόννους. Έως το 2020 πρέπει να έχουν επιτευχθεί μειώσεις 2,67 
δισ. τόννων από τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ETS. Ο υπολογισμός επομένως δεικνύει –
αντιθέτως προς τον ισχυρισμό της Επιτροπής – ότι από τους τομείς τους οποίους καλύπτει το 
ETS πρέπει να ζητείται μείωση των εκπομπών κατά 15% έναντι εκείνων του έτους 2005 

Τροπολογία 53
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την ενίσχυση των διασφαλίσεων 
και της προβλεψιμότητας του κοινοτικού 
συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν 
διατάξεις για την αύξηση του επιπέδου 
συνεισφοράς του κοινοτικού συστήματος 
στην επίτευξη μιας συνολικής μείωσης 
μεγαλύτερης από 20%, ιδιαίτερα ενόψει 
του στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για μείωση κατά 30% έως το 2020 η οποία, 
από επιστημονικής άποψης, κρίνεται 
αναγκαία για την αποφυγή επικίνδυνης
αλλαγής του κλίματος.

(5) Για την ενίσχυση των διασφαλίσεων 
και της προβλεψιμότητας του κοινοτικού 
συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν 
διατάξεις για την αύξηση του επιπέδου 
συνεισφοράς του κοινοτικού συστήματος 
στην επίτευξη μιας συνολικής μείωσης 
μεγαλύτερης από 20%, ιδιαίτερα ενόψει 
του στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για μείωση κατά 30% έως το 2020 η οποία, 
από επιστημονικής άποψης, κρίνεται 
αναγκαία για την αποφυγή επικίνδυνων 
συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, 
τούτο υπό την προϋπόθεση ότι άλλα 
ανεπτυγμένα κράτη δεσμεύονται να 
επιτύχουν συγκρίσιμες μειώσεις 
εκπομπών και τα από οικονομικής 
απόψεως πλέον εξελιγμένα 
αναπτυσσόμενα κράτη συμβάλλουν κατ' 
αναλογίαν προς τις ευθύνες και τις 
αντίστοιχες ικανότητές τους.. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή του 
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άχθους ανάμεσα στο κοινοτικό σύστημα 
και άλλους τομείς της οικονομίας βάσει 
επιστημονικών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε περαιτέρω μείωση από την ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με ισοδύναμα μέτρα που 
λαμβάνουν κράτη προς τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος να επέλθει διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 54
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Ειδικά οι ενεργοβόρες βιομηχανίες 
πρέπει να εξαιρούνται από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων. Αυτός ο 
κανόνας πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
έως το 2020 και μετά το έτος αυτό υπό 
την προϋπόθεση διεθνούς συμφωνίας. Ο 
βαθμός δωρεάν κατανομής δεν πρέπει να 
περιορίζεται, αλλά πρέπει να ανέρχεται σε 
100%. Η υποχρεωτική εξαίρεση των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών πρέπει να 
παύσει μόνον όταν μία διεθνής συμφωνία 
διάδοχος εκείνης του Κυότο θα παρέχει 
εχέγγυα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για 
τη βιομηχανική παραγωγή παγκοσμίως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανίες εντάσεως ενεργείας χρειάζεται να έχουν αξιόπιστες βάσεις σχεδιασμού για να 
προβαίνουν σε επενδύσεις και ούτως να έχουν πιθανότητες επιτυχίας επί ίσης βάσεως στον 
διεθνή ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 55
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Τα ζωντανά δένδρα καθώς και η 
ξυλεία και τα παράγωγά της 
αντιπροσωπεύουν πολύ σημαντική πηγή 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. 
Επιπροσθέτως η ξυλεία καθιστά δυνατή 
την καταπολέμηση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου αντικαθιστώντας την 
ενέργεια από ορυκτές πηγές. Εν 
κατακλείδι τα δάση αντιπροσωπεύουν 
πραγματικούς φυσικούς ταμιευτήρες 
άνθρακα, ο οποίος όμως ελευθερώνεται 
στην ατμόσφαιρα όταν τα δάση 
εκριζώνονται και καίγονται, εξ ου και η 
σημασία της θέσπισης μηχανισμών 
προστασίας των δασών για να 
μετριάζεται η θέρμανση του πλανήτη. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στη χρήση του εδάφους (π.χ. καταστροφή των δασών στις τροπικές περιοχές) λέγεται 
ότι ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου παγκοσμίως. 
Ετησίως οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
καταστροφή των δασών ανέρχονται σε 6 δισ. τόννους ισοδύναμου CO2. 

Μόνον στη Γαλλία η αποταμιευμένη ποσότητα αντιπροσωπεύει 15,6 εκατ. τόννους άνθρακα και 
παγιδεύει 10% των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η τιμή υποκατάστασης 
εκτιμάται σε 14 εκατ. τόννους άνθρακα. Χωρίς δάση και ξυλεία η Γαλλία θα εξέπεμπε 108 εκατ. 
τόννους περισσότερο άνθρακα, ήτοι 20% περισσότερο.
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Τροπολογία 56
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 β) Εγκαταστάσεις με ετήσιες εκπομπές 
CO2 που δεν υπερβαίνουν 25 000 τόννους 
CO2 δεν  καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εγκαταστάσεις με εκπομπές κάτω των 25 000 τόννων CO2 ετησίως αντιστοιχούν μικρό μόνο 
μερίδιο του συνόλου των εκπομπών CO2 από τη βιομηχανία και πρέπει επομένως να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τούτο θα μειώσει επίσης σημαντικά το 
γραφειοκρατικό άχθος για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Τροπολογία 57
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 β) Δεδομένου σημαντικότατου 
δυναμικού προς μετριασμό της 
θέρμανσης του πλανήτη που 
αντιπροσωπεύει ο τομέας των δασών, 
πρέπει να θεσπισθούν κίνητρα προς 
αναβάθμιση και ανάπτυξή του, με τον 
δέοντα σεβασμό προς τις άλλες 
λειτουργίες που επιτελούν τα δάση. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην έκθεση έρευνας της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Εξέλιξη του 
Κλίματος (IPCC) του 2007 δηλώνεται ότι ‘μακροπροθέσμως μία βιώσιμη στρατηγική 
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διαχείρισης δασών με στόχο τη διατήρηση ή και αύξηση του άνθρακα που είναι αποταμιευμένος 
στα δάση με παράλληλη εξασφάλιση της ετήσιας παραγωγής ξυλείας κατασκευών, ξυλείας 
κατάτριψης, ξυλείας για ενέργεια από το δάσος θα φέρει τα μεγαλύτερα οφέλη μετριασμού’. 
Υπενθυμίζεται 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 58
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ και η οδηγία 
2004/101/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 
2003/87/ΕΚ πρέπει να ευθυγραμμισθούν 
στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο όσον αφορά τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη χρήση της γης, τις 
μεταβολές στη χρήση της γης και τη 
δασοκομία (LULUCF).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο του Κυότο ορίζει στατιστικούς στόχουςγια τις εκπομπές αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στα εκβιομηχανισμένα κράτη που περιέχονται στο Παράρτημα Β. 
Πλείονα άρθρα παραπέμπουν σε δραστηριότητες LULUCF, ήτοι τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, την καταστροφή δασών, τη διαχείριση δασών, τη διαχείριση της γης προς αγροτική 
εκμετάλλευση, τη διαχείριση των βοσκοτόπων και την αποκατάσταση της φυτοκάλυψης. 

Τροπολογία 59
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Το EU ETS πρέπει να συνδέεται 
πλήρως με τους βασιζόμενους σε σχέδια 
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μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο με την εγγραφή δραστηριοτήτων 
LULUCF εντός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της οδηγίας 
2004/101/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2004/101/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δασοκομία και 
τον αγροτικό τομέα.

Ο τομέας της δασοκομίας και πλείονες φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν την 
εγγραφή των δραστηριοτήτων LULUCF στο EU ETS. Τονίζουν τον κρίσιμης σημασία 
αντίκτυπο αυτών των δραστηριοτήτων επί της αλλαγής του κλίματος επισημαίνοντας ότι η 
καταστροφή των δασών ευθύνεται επί του παρόντος για 20% των εκπομπών του φαινομένου 
του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Η Εγγραφή αυτών των δραστηριοτήτων στο σύστημα θα ήταν 
επίσης τρόπος για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στα μη εκβιομηχανισμένα κράτη.

Τροπολογία 60
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 γ) Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει 
τους τρόπους εγγραφής δραστηριοτήτων 
LULUCF εντός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της οδηγίας 
2004/101/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 
2003/87/ΕΚ υπό το φως τόσο των 
προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη 
Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος 
που διεξήχθη  στο Μπαλί και όσο και της 
τεχνικής προόδου. Πρέπει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση επί του θέματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο έως τα τέλη 2008.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν επικρίνει την Επιτροπή διότι δεν αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της 
να αποκλείσει τις δραστηριότητες LULUCF και εκφράζουν τη λύπη τους για αυτή την απόφαση, 
καθόσον τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2007 και το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη Διάσκεψη για την 
Αλλαγή του Κλίματος που διεξήχθη  στο Μπαλί ζητούσε από την Επιτροπή να εγγράψει τις 
δραστηριότητες LULUCF στο EU ETS. Η εγγραφή αυτών των δραστηριοτήτων στα 
αναπτυσσόμενα κράτη θα συνιστούσε μη αμελητέα πηγή χρηματοδότησης ικανή να εξασφαλίσει 
τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση των δασών που έχουν υποστεί πλήγματα. 

Τροπολογία 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 10.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25 000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το κόστος γραφειοκρατίας και άλλε πρόσθετες μορφές κόστους για τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν όσον το δυνατό χαμηλά. Τούτο αιτιολογεί την αύξηση 
του ορίου για μικρές εγκαταστάσεις στους 25 000 τόννους CO2 ετησίως υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν μειώσεις εκπομπών και με άλλους τρόπους.

Τροπολογία 62
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Η ετήσια μείωση 
των δικαιωμάτων πρέπει να είναι ίση με 
1,74% των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής των κρατών 
μελών για την περίοδο 2008 έως 2012, 
ώστε το κοινοτικό σύστημα να συμβάλει 
με τρόπο αποτελεσματικό από πλευράς 
κόστους στην υλοποίηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 20% έως το 
2020.

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Η ετήσια μείωση 
των δικαιωμάτων πρέπει να είναι ίση με 
σταθερό συντελεστή μείωσης 1,10% των 
δικαιωμάτων που εκχωρούνται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής των κρατών μελών για την 
περίοδο 2008 έως 2012, ώστε το κοινοτικό 
σύστημα να συμβάλει με τρόπο 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους 
στην υλοποίηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 20% έως το 
2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτόν τον υπολογισμό το σύνολο εκπομπών εάν κανείς εφαρμόσει μείωση 20% έναντι του 
1990 ανέρχεται σε 4,65 δισ. τόννους. Έως το 2020 πρέπει να έχουν επιτευχθεί μειώσεις 2,67 
δισ. τόννων από τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ETS. Ο υπολογισμός επομένως δεικνύει –
αντιθέτως προς τον ισχυρισμό της Επιτροπής – ότι από τους τομείς τους οποίους καλύπτει το 
ETS πρέπει να ζητείται μείωση των εκπομπών κατά 15% έναντι εκείνων του έτους 2005  Το
ετήσιο ποσό μείωσης πρέπει να μεταβληθεί κατ' αντιστοιχία.
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Τροπολογία 63
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Η ετήσια μείωση 
των δικαιωμάτων πρέπει να είναι ίση με 
1,74% των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής των κρατών 
μελών για την περίοδο 2008 έως 2012, 
ώστε το κοινοτικό σύστημα να συμβάλει 
με τρόπο αποτελεσματικό από πλευράς 
κόστους στην υλοποίηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 20% έως το 
2020.

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Η ετήσια μείωση 
των δικαιωμάτων πρέπει να είναι ίση με 
2% των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής των κρατών 
μελών για την περίοδο 2008 έως 2012, 
ώστε το κοινοτικό σύστημα να συμβάλει 
με τρόπο αποτελεσματικό από πλευράς 
κόστους στην υλοποίηση της δέσμευσης 
της Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 25% έως το 
2020.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στο Μπαλί θεωρήθηκε ότι τα ανεπτυγμένα κράτη πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 25% σε 40% το 2020 εν συγκρίσει προς τα επίπεδα του έτους 1990. 
Προς επίτευξη αυτού του στόχου το EU ETS πρέπει να αρχίσει με μείωση 25% το 2020 (εν 
συγκρίσει προς τα επίπεδα 2005), ποσοστό που μπορεί να προσαρμοσθεί σε 30% στο πλαίσιο 
μιας διεθνούς μετά το 2012 συμφωνίας. Τούτο σημαίνει ότι ο γραμμικός συντελεστής πρέπει να 
προσαρμοσθεί στο2% (1,74 x 25/21). Η μετάβαση από 25% σε 30% θα είναι σχετικά εύκολη εν 
συγκρίσει προς τη μετάβαση από ποσοστό 20 στο 30%. Με στόχο μείωσης 30% ο γραμμικός 
συντελεστής πρέπει να είναι 2,5 εκτός εάν η Επιτροπή δείξει ότι πρέπει να ισχύσει διαφορετικός 
συντελεστής.
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Τροπολογία 64
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκχώρηση 1720 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο για το έτος 2020. 
Οι ακριβείς ποσότητες των εκπομπών θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 15% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση xx% εν 
συγκρίσει προς το 1990, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται για το 
έτος 2020 την έκδοση 1850 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο σε εγκαταστάσεις 
που λαμβάνουν κατανομές για την 
περίοδο 2008 έως 2012 και περίπου 130 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων για τομείς 
και αέρια που προστίθενται στο πεδίο 
εφαρμογής από το 2013. Οι ακριβείς 
ποσότητες των εκπομπών και ο 
ποσοστιαίος συντελεστής μειώσεως θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
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κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας τα ποσοτικά στοιχεία πρέπει να υπολογισθούν επίσης εν συγκρίσει προς 
τα επίπεδα του 1990. η Επιτροπή καλείται να το πράξει. Ταυτοχρόνως γίνεται και προσαρμογή 
για να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα άλλων υπολογισμών.

Τροπολογία 65
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκχώρηση 1720 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο για το έτος 2020. 
Οι ακριβείς ποσότητες των εκπομπών θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
το οποίο υπερβαίνει την κατά 30% 
μείωση εν συγκρίσει προς τα επίπεδά 
τους το 1990, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής από την περίοδο 2005-2007
έως την περίοδο 2008-2012 και των 
αριθμητικών στοιχείων εκπομπών του 
2005 για τον τομέα της εμπορίας 
εκπομπών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
την αξιολόγηση του βουλγαρικού και του 
ρουμανικού εθνικού σχεδίου κατανομής 
για την περίοδο 2008 έως 2012, γεγονός 
που συνεπάγεται την εκχώρηση 1720 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων το μέγιστο για 
το έτος 2020. Οι ακριβείς ποσότητες των 
εκπομπών θα υπολογιστούν αφού τα κράτη 
μέλη εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 



AM\728287EL.doc 21/106 PE407.871v01-00

EL

και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύνηθες έτος αναφοράς είναι το 1990. Επομένως το κατά προσέγγιση ποσοστό μειώσεως 
CO2 που θα επιτευχθεί από το EU ETS το 2020 πρέπει επίσης να δεικνύεται εν συγκρίσει προς 
το 1990. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, όπου η ΕΕ πρέπει να 
δείξει τί έχει επιτύχει από το 1990. Το ποσοστό 30% δόθηκε από την Επιτροπή στην ακρόαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Μαΐου 2008.

Τροπολογία 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Η δωρεάν κατανομή βάσει 
δεικτών αναφοράς και πραγματικής 
παραγωγής είναι το αποδοτικότερο από 
οικονομικής άποψης σύστημα που μπορεί 
να μεριμνήσει για τη θέσπιση κινήτρων 
για τεχνολογία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και την επίτευξη του στόχου 
μείωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα 
εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράπλευρα 
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αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

κέρδη, ενώ οι νεοεισερχόμενοι και οι 
οικονομίες που αναπτύσσονται με ρυθμό 
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θα τεθούν 
στην ίδια βάση με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός 
θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή της 
κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά θεωρείται 
και το αποδοτικότερο από οικονομικής 
άποψης. Με τον τρόπο αυτό, θα εξαλειφθεί 
η δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ 
οι νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή της 
κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά θεωρείται 
και το αποδοτικότερο από οικονομικής 
άποψης. Με τον τρόπο αυτό, θα εξαλειφθεί 
η δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ 
οι νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ανταποκρίνεται στην η ανάγκη για το προβλέψιμο.

Τροπολογία 68
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όλα τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές 
επενδύσεις για τη μείωση της έντασης 
του άνθρακα στις οικονομίες τους έως το 
2020, ενώ τα κράτη μέλη στα οποία το 
κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να 
είναι πολύ κατώτερο από τον κοινοτικό 
μέσο όρο και οι οικονομίες των οποίων 
προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο των 
πλουσιότερων κρατών μελών θα 
χρειαστεί να καταβάλουν μείζονες 
προσπάθειες για να βελτιώσουν την 
ενεργειακή απόδοση. Οι στόχοι για 
εξάλειψη ενδεχόμενων στρεβλώσεων στον 
ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό και για 
διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
βαθμού οικονομικής απόδοσης για τη 
μεταμόρφωση της οικονομίας της ΕΕ σε
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα καθιστούν τη 
διαφορετική αντιμετώπιση των 
οικονομικών τομέων που διέπονται από 
το κοινοτικό σύστημα, στα μεμονωμένα 
κράτη μέλη, μη αρμόζουσα. Ως εκ 
τούτου, επιβάλλεται η ανάπτυξη άλλων 
μηχανισμών για τη στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών με 
σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό θα πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ των κρατών μελών βάσει του 
αντίστοιχου μεριδίου τους στο κοινοτικό 

διαγράφεται
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σύστημα για τις εκπομπές του 2005.
Ποσοστό 10% της ποσότητας αυτής θα 
πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για 
τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι 
προοπτικές ανάπτυξης των κρατών 
μελών, ενώ η κατανομή θα πρέπει να 
ευνοεί τα κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα 
κατά κεφαλήν εισοδήματος και μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με 
μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά 20% 
υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο 
θα πρέπει να συνεισφέρουν στην 
κατανομή, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου το άμεσο κόστος της συνολικής 
δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται στο 
SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 0,7% 
του ΑΕΠ.

Or. en

Τροπολογία 69
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όλα τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 
για τη μείωση της έντασης του άνθρακα 
στις οικονομίες τους έως το 2020, ενώ τα 
κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
εισόδημα εξακολουθεί να είναι πολύ 
κατώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο και 
οι οικονομίες των οποίων προσπαθούν να 
φτάσουν το επίπεδο των πλουσιότερων 
κρατών μελών θα χρειαστεί να 

(14) Όλα τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 
για τη μείωση της έντασης του άνθρακα 
στις οικονομίες τους έως το 2020, ενώ τα 
κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
εισόδημα εξακολουθεί να είναι πολύ 
κατώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο και 
οι οικονομίες των οποίων προσπαθούν να 
φτάσουν το επίπεδο των πλουσιότερων 
κρατών μελών θα χρειαστεί να 
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καταβάλουν μείζονες προσπάθειες για να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι 
στόχοι για εξάλειψη ενδεχόμενων 
στρεβλώσεων στον ενδοκοινοτικό 
ανταγωνισμό και για διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού βαθμού οικονομικής 
απόδοσης για τη μεταμόρφωση της 
οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα καθιστούν τη διαφορετική 
αντιμετώπιση των οικονομικών τομέων 
που διέπονται από το κοινοτικό σύστημα, 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη, μη 
αρμόζουσα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
ανάπτυξη άλλων μηχανισμών για τη 
στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα και μεγαλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
προς πλειστηριασμό θα πρέπει να 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους στο 
κοινοτικό σύστημα για τις εκπομπές του 
2005. Ποσοστό 90% της ποσότητας αυτής 
θα πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των κρατών μελών, ενώ η 
κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη 
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν εισόδημα κατά 20% υψηλότερο 
από τον κοινοτικό μέσο όρο θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στην κατανομή, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου το άμεσο κόστος της 
συνολικής δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται 
στο SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 
0,7% του ΑΕΠ.

καταβάλουν μείζονες προσπάθειες για να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι 
στόχοι για εξάλειψη ενδεχόμενων 
στρεβλώσεων στον ενδοκοινοτικό 
ανταγωνισμό και για διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού βαθμού οικονομικής 
απόδοσης για τη μεταμόρφωση της 
οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα καθιστούν τη διαφορετική 
αντιμετώπιση των οικονομικών τομέων 
που διέπονται από το κοινοτικό σύστημα, 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη, μη 
αρμόζουσα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
ανάπτυξη άλλων μηχανισμών για τη
στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα και μεγαλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
προς πλειστηριασμό θα πρέπει να 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους στο 
κοινοτικό σύστημα για τις εκπομπές του 
2005. Ποσοστό 10% της ποσότητας αυτής 
θα πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των κρατών μελών, ενώ η 
κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη 
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη την ύπαρξη ορισμένων 
γεωγραφικών μειονεκτημάτων σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως είναι εκείνα 
που σχετίζονται με το ότι ως επικράτειες 
κείνται στην περιφέρεια ή είναι 
νησιωτικής φύσεως. Τα κράτη μέλη με 
μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά 20% 
υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο θα 
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πρέπει να συνεισφέρουν στην κατανομή, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου το άμεσο 
κόστος της συνολικής δέσμης μέτρων 
όπως εκτιμάται στο SEC(2008)85 
υπερβαίνει ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατανεμόμενες πρόσοδοι πλειστηριασμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της 
Κοινότητας για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 70
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Όλα τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 
για τη μείωση της έντασης του άνθρακα 
στις οικονομίες τους έως το 2020, ενώ τα 
κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
εισόδημα εξακολουθεί να είναι πολύ 
κατώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο και 
οι οικονομίες των οποίων προσπαθούν να 
φτάσουν το επίπεδο των πλουσιότερων 
κρατών μελών θα χρειαστεί να 
καταβάλουν μείζονες προσπάθειες για να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι 
στόχοι για εξάλειψη ενδεχόμενων 
στρεβλώσεων στον ενδοκοινοτικό 
ανταγωνισμό και για διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού βαθμού οικονομικής 
απόδοσης για τη μεταμόρφωση της 
οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα καθιστούν τη διαφορετική 
αντιμετώπιση των οικονομικών τομέων 
που διέπονται από το κοινοτικό σύστημα, 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη, μη 
αρμόζουσα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
ανάπτυξη άλλων μηχανισμών για τη 
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στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα και μεγαλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
προς πλειστηριασμό θα πρέπει να 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους στο 
κοινοτικό σύστημα για τις εκπομπές του 
2005. Ποσοστό 90% της ποσότητας αυτής 
θα πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος.

στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα και μεγαλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
προς πλειστηριασμό θα πρέπει να 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους στο 
κοινοτικό σύστημα για τις εκπομπές του 
2005. Ποσοστό 90% της ποσότητας αυτής 
θα πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των 
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος.

Για την κατανομή του εν λόγω 10% θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος για το 
2005 και οι προοπτικές ανάπτυξης των 
κρατών μελών, ενώ η κατανομή θα πρέπει 
να ευνοεί τα κράτη μέλη με χαμηλά 
επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος και 
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Τα κράτη 
μέλη με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 
κατά 20% υψηλότερο από τον κοινοτικό 
μέσο όρο θα πρέπει να συνεισφέρουν στην 
κατανομή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
το άμεσο κόστος της συνολικής δέσμης 
μέτρων όπως εκτιμάται στο SEC(2008)85 
υπερβαίνει ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ.

Για την κατανομή του εν λόγω 10% θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος για το 
2005 και οι προοπτικές ανάπτυξης των 
κρατών μελών, ενώ η κατανομή θα πρέπει 
να ευνοεί τα κράτη μέλη με χαμηλά 
επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος και 
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και 
μειονεκτήματα ορισμένων Ευρωπαϊκών 
περιφερειών, όπως απομακρυσμένων, 
ορεινών και νησιωτικών. Τα κράτη μέλη 
με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά 20% 
υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο θα 
πρέπει να συνεισφέρουν στην κατανομή, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου το άμεσο 
κόστος της συνολικής δέσμης μέτρων 
όπως εκτιμάται στο SEC(2008)85 
υπερβαίνει ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ.

Or. el
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Τροπολογία 71
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό 100% 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 
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Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς 
και λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά 
μειωμένα έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
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.

Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του
κοινοτικού συστήματος. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας το να μπορεί η ΕΕ να επενδύσει περισσότερο σε τεχνολογίες ενέργειας 
και τη μείωση των εκπομπών CO2, στοιχεία ουσιαστικά για την προετοιμασία των 
προσπαθειών μείωσης από τώρα έως το 2050. Η χρησιμοποίηση 100% των προσόδων στο 
κοινοτικό επίπεδο θα έδινε στην ευρωπαϊκή έρευνα τη δυνατότητα να οργανωθεί κατάλληλα εν 
συγκρίσει προς την έρευνα κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.
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Τροπολογία 73
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων βασικών 
αγαθών για τα νοικοκυριά με χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα, για επενδύσεις σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
πρόσθετη μείωση εκπομπών και τη 
διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών, για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και την προώθηση 
επιχειρηματικών δράσεων για την 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
μέσω έμφασης στην ενεργειακή 
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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.

αποδοτικότητα και αύξησης της 
χρηματοδότησης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες, για την έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, και  για τεχνικές βελτιώσεις 
των υποδομών τους, για την μείωση του 
αντίκτυπου του Συστήματος Εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε περιοχές που πλήττονται 
από σοβαρά γεωγραφικά  και 
δημογραφικά προβλήματα με την λήψη 
πρόσθετων μέτρων για την ανάπτυξη 
μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής.

Or. el

Τροπολογία 74
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
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.

Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
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. Οι πρόσοδοι από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων με σκοπό 
την αποφυγή της καταστροφής των 
δασών και άλλα έργα και δραστηριότητες 
βιώσιμης δασοκομίας πρέπει να 
συμπληρώνουν αποτελεσματικά μέσα 
βασιζόμενα στην αγορά, όπως είναι το να 
επιτρέπεται στους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια άνθρακα βάσει των 
δασών στο σύστημα EU ETS.

Or. en
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Μέσα βασιζόμενα στην αγορά, όπως είναι τα πιστωτικά μόρια άνθρακα βάσει των δασών, 
συνιστούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παροχής των απαιτουμένων κινήτρων και 
επενδύσεων για να συγκρατήσουν ως πρόβλημα την καταστροφή των δασών και να επιδοθούν 
σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες αναδάσωσης και δενδροφύτευσης.

Τροπολογία 75
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και για τον 
μετριασμό του αντικτύπου από το 
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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.

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων σε 
περιοχές που πλήττονται από μόνιμα και 
σοβαρά γεωγραφικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα χάρις στη χορήγηση 
προσθέτων μέσων σε αυτές για να 
αναπτύξουν βιώσιμη ενεργειακή πολιτική. 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατανεμόμενες πρόσοδοι πλειστηριασμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της 
Κοινότητας για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 76
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Προς προώθηση της καινοτομίας τα 
κράτη μέλη πρέπει να επανεπενδύουν 
τουλάχιστον 50% των προσόδων από 
τους πλειστηριασμούς στις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις για να 
επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες 
περιλαμβανομένων και των τεχνολογιών 
για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων του θερμοκηπίου. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
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αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τουλάχιστον το ήμισυ των προσόδων από τους πλειστηριασμούς πρέπει να επιστρέφει στις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι επενδύουν το χρήμα αυτό σε πράσινες 
τεχνολογίες ή τεχνολογίες που περιλαμβάνουν δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (CCS).

Τροπολογία 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

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

συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Τουλάχιστον 50 % των εισπράξεων θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει 
στις αναγκαίες προσπάθειες για το κλίμα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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.
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Τροπολογία 78
Miloslav Ransdorf

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διενέργεια πλειστηριασμών θα συνιστά τον μεγαλύτερο εν εξελίξει πλειστηριασμό 
παγκοσμίως. Είναι κρίσιμης σημασίας το να διατηρείται ρευστότητα στην αγορά δικαιωμάτων 
συνεχώς και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη λειτουργίας της αγοράς. Ούτως χρειάζεται να 
υπάρξει περίοδος σταδιακής εισαγωγής για να στηριχθεί μία πειθαρχημένη μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε καθεστώς πλήρους διενεργείας πλειστηριασμών, για να 
περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα παραγωγής και τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ενδοευρωπαϊκή αγορά για τις βιομηχανίες 
των κρατών μελών οι οποίες προέρχονται από τις τιμές ενεργείας.
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Τροπολογία 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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.

(16) Η εμπορία εκπομπών είναι ένα μέσο 
που θα βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης εκπομπών CO2 με το 
ελάχιστο κόστος. Η δωρεάν κατανομή 
βάσει δεικτών αναφοράς και 
πραγματικής παραγωγής ορίζει τα 
απαραίτητα κίνητρα προς βελτίωση της 
αποδοτικότητας. Μέσω αυτής το κόστος 
από το σύστημα EU ETS τόσο για τις 
συμμετέχουσες εγκαταστάσεις όσο και 
εμμέσως για τους καταναλωτές μπορεί να
περιορίζεται στις οικονομικές ανάγκες 
προς μετριασμό των εκπομπών CO2 που 
πρέπει να μειωθούν σύμφωνα με τον 
στόχο που τίθεται. Οι εκπομπές CO2 που 
εξακολουθούν να επιτρέπονται σύμφωνα 
με ανώτατο όριο συνεπώς δεν 
δημιουργούν κόστος για την Κοινότητα, 
αλλά θα δημιουργήσουν ευθύς ως 
εμπίπτουν στο πεδίο ενός μελλοντικού 
αυστηρότερου στόχου μειώσεως. Αυτός ο 
περιορισμός ουδόλως θέτει εν κινδύνω 
τους στόχους της πολιτικής για την 
αλλαγή του κλίματος. Η επίτευξη του 
στόχου μειώσεως του CO2 μπορεί να 
διασφαλίζεται από τον ορισμό των 
δεικτών αναφοράς κατά τρόπον ορθό. Η 
δυνατότητα επιλογής προσαρμογής προς 
τα κάτω των δεικτών αναφοράς τα 
μετέπειτα έτη εγγυάται ότι ο συνολικός 
στόχος της μείωσης θα επιτευχθεί 
πραγματικά. Κατά συνέπεια η δωρεάν 
κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και 
πραγματικής παραγωγής πρέπει να 
αποτελεί αποκλειστικό κανόνα από το 
2013 για όλους τους τομείς και όλη την 
περίοδο.

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

Τροπολογία 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για όλους τους 
τομείς σε συνδυασμό με μία απαίτηση 
εισαγωγής δικαιωμάτων λαμβανομένης 
υπόψη μεταξύ άλλων της δυνατότητάς 
τους να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος 
του CO2 στην περίπτωση όπου 
καθυστερήσει η επίτευξη μιας 
περιεκτικής μετά το 2012 διεθνούς 
συμφωνίας.

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

Τροπολογία 81
Lena Ek

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 
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.

(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 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Η παραγωγή θερμότητας
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ για οικονομικώς 
αιτιολογούμενη ζήτηση θερμότητας και η 
παρεχόμενη στις αποδοτικές 
εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης 
θερμότητα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
δυνάμει των κατευθυντηρίων γραμμών 
περί κρατικών ενισχύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα για να εξασφαλίζεται 
ίση μεταχείριση όσον αφορά άλλους 
παραγωγούς θερμότητας που δεν 
καλύπτονται από το EU ETS
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Η αγορά θερμότητας είναι ανταγωνιστική και το μέγιστο τμήμα της, αποτελούμενο από 
ατομικούς λέβητες ορυκτών καυσίμων, δεν καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής. Οι εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης συνεπώς δεν δύνανται να μετακυλίσουν κόστος 
στους πελάτες μολονότι αυτές είναι οι πλέον αποδοτικές από πλευράς εκπομπών άνθρακα 
επιλογές. Για να αποφεύγεται η αύξηση εκπομπών στο τμήμα της αγοράς θερμότητας που δεν 
εμπίπτει σε εμπορία, οι εγκαταστάσεις πρέπει να τυγχάνουν του αυτού χειρισμού όπως και η 
βιομηχανία στην περίπτωση αγορών όπου παρατηρείται ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 
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.

(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 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται.
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Η παραγωγή θερμότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 'παρεμπιπτόντως' μεταξύ των 
διατάξεων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Τούτο οδηγεί σε αντιφάσεις και 
στρεβλώσεις ανταγωνισμού.

Τροπολογία 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Ασχέτως του εάν παράγεται σε 
συνδυασμό με ηλεκτρική ενέργεια, η 
παρεχόμενη για χρήση από τη βιομηχανία 
θερμότητα πρέπει να λαμβάνει δωρεάν 
δικαιώματα σύμφωνα με το ποσοστό των 
δωρεάν δικαιωμάτων που κατανέμονται 
στους σχετικούς τομείς της βιομηχανίας. 
Ασχέτως του εάν παράγεται σε 
συνδυασμό με ηλεκτρική ενέργεια, η 
παρεχομένη για χρήση από την αστική 
θέρμανση θερμότητα που πληροί τις 
προϋποθέσεις δυνάμει των 
κατευθυντηρίων γραμμών περί κρατικών 
ενισχύσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνει 
δωρεάν δικαιώματα για να εξασφαλίζεται 
ίση μεταχείριση όσον αφορά άλλους 
παραγωγούς θερμότητας που δεν 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή θερμότητας πρέπει να έχει δικούς της σαφείς κανόνες. Το κείμενο θα καθιστά 
δυνατό το να μην γίνεται διάκριση ανάμεσα σε συνδυασμένη παραγωγή 'υπό καθεστώς 
εξωτερικής ανάθεσης' και 'εσωτερική' παραγωγή που ταξινομείται στον βιομηχανικό τομέα.

Η αστική θέρμανση είναι σημαντικό μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων, αλλά κύριος 
ανταγωνιστής της είναι οι σε ατομική κλίμακα λέβητες ορυκτών καυσίμων που δεν καλύπτονται 
από το EU ETS. Για να αποφευχθούν τυχόν στρεβλά οικονομικά κίνητρα για την αύξηση των 
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εκπομπών, οι εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης πρέπει να δικαιούνται να λάβουν δωρεάν 
δικαιώματα.

Τροπολογία 84
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 
της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 86
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, τη 
ελλείψει επικυρωμένης διεθνούς 
συμφωνίας πρέπει να προβλέπεται ένα 
μεταβατικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο 
η δωρεάν κατανομή θα είναι ίση με 100 %
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας επί του παρόντος έχει σχεδιασθεί προς μετριασμό των αρνητικών 
περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τη δημοπράτηση τη ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας, αλλά δεν επιλαμβάνεται κατά τρόπο περιεκτικό των αρνητικών οικονομικών 
συνεπειών που θα υπάρξουν στην περίπτωση όπου μία διεθνής συμφωνία που εξυπηρετεί τον 
σκοπό δεν δημιουργεί ανταγωνισμό επί ίσοις όροις για επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη που 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.

Τροπολογία 87
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διενέργεια πλειστηριασμών θα συνιστά τον μεγαλύτερο εν εξελίξει πλειστηριασμό 
παγκοσμίως. Είναι κρίσιμης σημασίας το να διατηρείται ρευστότητα στην αγορά δικαιωμάτων 
συνεχώς και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη λειτουργίας της αγοράς. Ούτως χρειάζεται να 
υπάρξει περίοδος σταδιακής εισαγωγής για να στηριχθεί μία πειθαρχημένη μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε καθεστώς πλήρους διενεργείας πλειστηριασμών, για να 
περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα παραγωγής και τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ενδοευρωπαϊκή αγορά για τις βιομηχανίες 
των κρατών μελών οι οποίες προέρχονται από τις τιμές ενεργείας.
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Τροπολογία 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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2020 πρέπει να τίθενται σε 
πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 89
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Εφόσον δεν υπάρχουν διεθνείς 
συμφωνίες οι οποίες να προβλέπουν την 
ισότιμη μεταχείρισητων θιγόμενων 
τομέων, η μεταβατική δωρεάν κατανομή 
στις εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων που αποκαλούνται δείκτες 
αναφοράς. Αυτοί οι δείκτες αναφοράς 
πρέπει να θεσπισθούν για έκαστον τομέα 
που καλύπτεται από το EU ETS. Πρέπει 
να βασίζονται τόσο στις βέλτιστες 
τεχνικές όσον αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου και την απόδοση ενεργείας, 
όσο και στο δυναμικό -περιλαμβανομένου 
του τεχνικού δυναμικού- για τη μείωση 
των εκπομπών, καθώς και στις 
τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά, 
και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές διεργασίες
παραγωγής, τη χρήση βιομάζας, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και τη δέσμευση και 
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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.

αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Για να 
εξασφαλίζεται ότι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης έχουν κίνητρο να 
επιτύχουν τη βέλτιστη επίδοση στον 
τομέα τους, οι δωρεάν εκχωρήσεις σε επί 
μέρους εγκαταστάσεις πρέπει να 
διενεργούνται σε επίπεδο που δεν 
υπερβαίνει εκείνο που υποδεικνύεται από 
τον αρμόζοντα δείκτη αναφοράς. 
Συνολικά οι κανόνες που διέπουν τη 
δωρεάν εκχώρηση δικαιωμάτων 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. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Πριν από τη 
θέσπιση των δεικτών αναφοράς η 
Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με 
όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται, σε γενικές γραμμές, η τροπολογία αριθ. 8 του εισηγητή. Με την παρούσα 
τροπολογία, προστίθενται ορισμένα στοιχεία: 
- μια αναφορά σε διεθνή συμφωνία που αντικαθιστά την εισαγωγή,
- ένα ουσιώδες κριτήριο σχετικά με δείκτες αναφοράς, όπως προβλέπεται σήμερα στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγρ. 3, της ισχύουσας οδηγίας,
- μια αποσαφήνιση ότι εδώ εννοείται η δωρεάν εκχώρηση.

Τροπολογία 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες και δείκτες 
αναφοράς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές σε ό, τι αφορά τα 
αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις γενικά εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη συμπαραγωγή και το 
δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για τη μείωση
συγκεκριμένων εκπομπών. Οι βασιζόμενες 
σε δείκτες αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
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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.

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 και εκείνην που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση βιομηχανικής 
θερμότητας, ή από τα κατάλοιπα 
βιομηχανικών διεργασιών, για ίδια 
κατανάλωση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Τα 
δικαιώματα που θα έχουν φυλαχτεί σε 
απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους το 
2020 πρέπει να τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το CO2 από τη χρήση απαερίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εγκαταστάσεις που παράγουν 
ταέτοια αέρια. Ο πλειστηριασμός θα επιβάρυνε άδικα τις εγκαταστάσεις αυτές και θα απέτρεπε 
την αποδοτική χρήση των αερίων, που συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων. 

Ο πλειστηριασμός ηλεκτρικής ενέργειας και η δωρεάν κατανομή δυναμικού για θέρμανση στο 
προτεινόμενο σύστημα έχει ως συνέπεια διαφορετικές κατανομές για εγκαταστάσεις που 
παράγουν το ίδιο προϊόν, δηλαδή οδηγεί σε ένα μη εναρμονισμένο σύστημα. Η ηλεκτρική 
ενέργεια και η θερμότητα που παράγονται σε σχέση με βιομηχανικές διεργασίες έχουν ως στόχο 
την κάλυψη της ζήτησης αυτών των βιομηχανικών διεργασιών.

Τροπολογία 91
Herbert Reul

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 

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

ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια.
Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για την αύξηση των εκπομπών
από μη αποδοτικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός κατανομής πρέπει να βασίζεται σε δείκτες αναφοράς σχετικά με την πραγματική 
παραγωγή, σε όλους τους τομείς. Άρα, δεν χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις σχετικά με 
νεοεισερχόμενους κ.λπ., και οι προσθήκες αυτές μπορούν να διαγραφούν. Η κατανομή στη βάση 
δεικτών αναφοράς και της πραγματικής παραγωγής προσφέρει χώρο για την ανάπτυξη 
αποδοτικών παραγωγών εις βάρος των μη αποδοτικών και προς όφελος των γενικών στόχων 
της πολιτικής για το κλίμα.
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Τροπολογία 92
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών ενώ πρέπει να διασφαλίζουν τον 
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού 
τέτοιων δικαιωμάτων. Οι κατανομές 
πρέπει να καθορίζονται πριν από τη 
περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να 
επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της 
αγοράς. Επίσης, πρέπει να αποτρέπουν τις 
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και τη θερμότητα που παρέχεται 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Τα 
δικαιώματα που θα έχουν φυλαχτεί σε 
απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους το 
2020 πρέπει να τίθενται σε πλειστηριασμό.
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τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διενέργεια πλειστηριασμών θα συνιστά τον μεγαλύτερο εν εξελίξει πλειστηριασμό 
παγκοσμίως. Είναι κρίσιμης σημασίας το να διατηρείται ρευστότητα στην αγορά δικαιωμάτων 
συνεχώς και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη λειτουργίας της αγοράς. Ούτως χρειάζεται να 
υπάρξει περίοδος σταδιακής εισαγωγής για να στηριχθεί μία πειθαρχημένη μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε καθεστώς πλήρους διενεργείας πλειστηριασμών, για να 
περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα παραγωγής και τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ενδοευρωπαϊκή αγορά για τις βιομηχανίες 
των κρατών μελών οι οποίες προέρχονται από τις τιμές ενεργείας.

Τροπολογία 93
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Εφόσον δεν υπάρχουν διεθνείς 
συμφωνίες οι οποίες να προβλέπουν την 
ισότιμη μεταχείρισητων θιγόμενων 
τομέων, η μεταβατική δωρεάν κατανομή 
στις εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων που αποκαλούνται δείκτες 
αναφοράς, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες και δείκτες 
αναφοράς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές σε ό, τι αφορά τα 
αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις γενικά εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη συμπαραγωγή και το 
δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για τη μείωση
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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.

συγκεκριμένων εκπομπών. Οι βασιζόμενες 
σε δείκτες αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου 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. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι ο όρος "μεταβατική" αναφέρεται σε διεθνή συμφωνία, πράγμα που 
προσφέρει ισοτιμία (για την αποφυγή διαρροών). Η τροπολογία δίνει έμφαση στη χρήση 
δεικτών αναφοράς και στα σημαντικά χαρακτηριστικά των δεικτών αυτών.

Τροπολογία 94
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες και δείκτες 
αναφοράς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές σε ό, τι αφορά τα 
αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις γενικά εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη συμπαραγωγή και το 
δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για τη μείωση
συγκεκριμένων εκπομπών. Οι βασιζόμενες 
σε δείκτες αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου 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 από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής. Τα δικαιώματα που θα έχουν 
φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς 
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εταίρους των ενδιαφερόμενων τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάκτησή τους πρέπει να 
επιτρέπεται μέγιστη ευελιξία ως προς τη χρήση των αερίων αυτών.  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 στο 
πλαίσιο των εν λόγω ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη δημοπράτηση.

Τροπολογία 95
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων, όπως, μεταξύ άλλων, ο ορισμός 
τομεακών δεικτών αναφοράς, ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζουν σαφώς
τη διαδικασία για τη θέσπιση των 
τομεακών δεικτών αναφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές σε ό,τι αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών. 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 
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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.

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της 
αγοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα και τη 
θερμότητα που παρέχεται στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να ισχύουν εξίσου 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. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για τον ορισμό των δεικτών αναφοράς πρέπει να αποτελέσουν προϊόν συμφωνίας με 
τους ενδιαφερόμενους τομείς και να αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών και τις 
τεχνικές δυνατότητες για τη μείωσή τους στους συγκεκριμένους τομείς.

Τροπολογία 96
Paul Rübig

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 

(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 



PE407.871v01-00 60/106 AM\728287EL.doc

EL

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

τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας επί του παρόντος έχει σχεδιασθεί προς μετριασμό των αρνητικών 
περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τη δημοπράτηση τη ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας, αλλά δεν επιλαμβάνεται κατά τρόπο περιεκτικό των αρνητικών οικονομικών 
συνεπειών που θα υπάρξουν στην περίπτωση όπου μία διεθνής συμφωνία που εξυπηρετεί τον 
σκοπό δεν δημιουργεί ανταγωνισμό επί ίσοις όροις για επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη που 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.
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Τροπολογία 97
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές σε ό, τι αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις γενικά εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό, 
περιλαμβανομένου του τεχνικού 
δυναμικού, για τη μείωση των εκπομπών. 
Τέτοιοι κανόνες πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για τη μείωση συγκεκριμένων
εκπομπών. Οι βασιζόμενες σε δείκτες 
αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου 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 από βιομηχανικές διεργασίες 
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παραγωγής. Τα δικαιώματα που θα έχουν 
φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάκτησή τους πρέπει να 
επιτρέπεται μέγιστη ευελιξία ως προς τη χρήση των αερίων αυτών.  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 στο 
πλαίσιο των εν λόγω ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη δημοπράτηση.

Τροπολογία 98
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, τις καθαρές πηγές ενέργειας, 
όπως το υδρογόνο, και τη δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Τέτοιοι 
κανόνες δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα 
για την αύξηση των εκπομπών ενώ πρέπει 
να διασφαλίζουν τον πλειστηριασμό ενός 
αυξημένου ποσοστού τέτοιων 
δικαιωμάτων. Οι κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται πριν από τη περίοδο 
εμπορίας ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
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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.

σωστή λειτουργία της αγοράς. Επίσης, 
πρέπει να αποτρέπουν τις ανάρμοστες 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της 
αγοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα, τη 
θερμότητα και τα βιομηχανικά αέρια που 
παρέχονται 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υδρογόνο προορίζεται σήμερα για χρήση σε σταθερές (αποκεντρωμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού) και μη σταθερές εγκαταστάσεις στην ΕΕ, ως η προτιμώμενη από τους φορείς 
λήψης πολιτικών αποφάσεων καθαρή πηγή ενέργειας. Η χρήση του δικαιολογείται με 
περιβαλλοντικά κριτήρια, εφόσον φαίνεται ότι, σε σύγκριση με άλλα καύσιμα, έχει παρόμοιες, 
αν όχι καλύτερες, αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των εκπομπών CO2 " από την πηγή μέχρι το 
σημείο χρήσης.

Τροπολογία 99
Lena Ek

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 

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

τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, 
περιλαμβανομένης της συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού,
τα υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών ενώ πρέπει να διασφαλίζουν τον 
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού 
τέτοιων δικαιωμάτων. Οι κατανομές 
πρέπει να καθορίζονται πριν από τη 
περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να 
επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της 
αγοράς. Επίσης, πρέπει να αποτρέπουν τις 
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και τη θερμότητα που παρέχεται 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ. Οι κανόνες 
κατανομής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, μαζί με τις άλλες τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, 
η εμπορία εκπομπών θα προωθεί την ανάπτυξη των τεχνολογιών με το μεγαλύτερο δυναμικό 
μείωσης του CO2, και ιδίως της συνδυασμένης παραγωγής. Η τροπολογία αυτή προσφέρει 
μεγαλύτερη συνοχή μα άλλες διατάξεις σχετικά με τη συνδυασμένη παραγωγή στην παρούσα 
πρόταση.
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Τροπολογία 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να καλύπτονται όλες χρησιμότητες. 

Τροπολογία 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) σε κάθε περίπτωση, η υψηλής 
αποδοτικότητας συνδυασμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού, που 
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους της πολιτικής για την αλλαγή του 
κλίματος, θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη 
υποστήριξη από τους μηχανισμούς που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδυασμένη παραγωγή θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών CO2. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να λάβει υπόψη το 
δυναμικό αυτό και να το στηρίξει κατάλληλα.

Τροπολογία 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
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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 
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.

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. Σε περίπτωση που 
δεν έχει ακόμη συναφθεί διεθνής 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που 
οδηγεί σε υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις 
χώρες που αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη 
μάζα παραγωγής σε έναν τομέα 
καλυπτόμενο από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ που δεν λαμβάνει 
δωρεάν δικαιώματα, συγκρίσιμα με 
εκείνα της ΕΕ, θα πρέπει να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου να προκαλούνται εκτός της 
Κοινότητας και να υπονομεύουν την 
κοινοτική δράση, οδηγώντας σε 
"διαρροή άνθρακα". Για το σκοπό αυτό 
θα πρέπει να εγκριθούν διατάξεις οι 
οποίες να εφαρμοστούν στις εισαγωγές 
προϊόντων, τα οποία διαφορετικά θα 
υπονόμευαν τη συγκεκριμένη δράση.  Οι 
διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι 
ουδέτερες ως προς το αποτέλεσμά τους.  
Για να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο που μπορεί να 
υπονομεύσει την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα και το όφελος των δράσεων 
της Κοινότητας θα πρέπει να θεσπιστεί 
μια αποτελεσματική αντιστάθμιση 
άνθρακα με τη μορφή απαίτησης 
εισαγωγής δικαιώματος για τις εισαγωγές 
αγαθών εντάσεως ενέργειας στην 
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Κοινότητα. 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. Οι διατάξεις 
αυτές θα πρέπει να θεσπίζουν ανάλογες 
απαιτήσεις για τους εισαγωγείς των 
προϊόντων με αυτές που ισχύουν στις 
εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ που δεν 
λαμβάνουν δωρεάν δικαίωμα και έχουν 
αποδείξει ότι εκτίθενται σε σοβαρό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή στο διεθνή 
ανταγωνισμό σε τρίτες χώρες που δεν 
υπόκεινται σε δεσμευτικές και 
επαληθεύσιμες δράσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
βάσει της διεθνούς πολιτικής πλαίσιο για 
το κλίμα μετά το 2012.

Or. en

Τροπολογία 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 από εγκαταστάσεις 
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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 
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.

χαμηλότερης αποδοτικότητας όσον 
αφορά τις εκπομπές CO2 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 
εγκρίνει επίσης την αρχή της δωρεάν 
κατανομής στη βάση ενός δείκτη 
αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στο σημείο αυτό, η προσέγγιση των δεικτών αναφοράς, στη βάση της καλύτερης διαθέσιμης 
τεχνολογίας, αποτελεί την αποδοτικότερη και φθηνότερη λύση.
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Τροπολογία 104
Paul Rübig

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 

(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 
κατασκευαστικές βιομηχανίες Κοινότητας 
που 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 και της απώλειας
ανταγωνιστικότητας, η Κοινότητα θα 
προβεί στη δωρεάν κατανομή του 100% 
των δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από το κοινοτικό καθεστώς 
και δεν έχουν ως κύριο έργο την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις 
συγκεκριμένες κατασκευαστικές 
βιομηχανίες όπου δεν μπορεί να 
τεκμηριωθεί ότι μπορεί διαφορετικά να 
αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής διοξειδίου 
του άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
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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.

δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας επί του παρόντος έχει σχεδιασθεί προς μετριασμό των αρνητικών 
περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τη δημοπράτηση τη ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας, αλλά δεν επιλαμβάνεται κατά τρόπο περιεκτικό των αρνητικών οικονομικών 
συνεπειών που θα υπάρξουν στην περίπτωση όπου μία διεθνής συμφωνία που εξυπηρετεί τον 
σκοπό δεν δημιουργεί ανταγωνισμό επί ίσοις όροις για επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη που 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.

Τροπολογία 105
Hannes Swoboda

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 

(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 
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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 
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.

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, 
αναλόγως του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα. Λαμβάνοντας ως βάση το 
ενδεχόμενο σημαντικής απώλειας 
μεριδίου αγοράς προς όφελος 
εγκαταστάσεων εκτός της Κοινότητας οι 
οποίες δεν αναλαμβάνουν ανάλογη δράση 
για τη μείωση των εκπομπών τους, θα 
πρέπει να καταρτισθεί ένας κατάλογος 
ενεργειοβόρων τομέων της βιομηχανίας 
που εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και να συναφθεί ως Παράρτημα 
στην παρούσα οδηγία. Η Κοινότητα θα 
συνεχίσει να προβαίνει στη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους που πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς 
και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
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ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός καταλόγου τομέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
προσφέρει σαφήνεια και θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Εφόσον διαπιστωθεί κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα, η κατανομή δικαιωμάτων θα βασίζεται σε δείκτες αναφοράς, αλλά θα είναι 
δωρεάν μέχρι και κατά 100% για τα δικαιώματα που θα προσδιορίζονται από τους δείκτες 
αυτούς, αναλόγως του κινδύνου διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 106
Alejo Vidal-Quadras

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 

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

Λαμβάνοντας ως βάση το ενδεχόμενο 
σημαντικής απώλειας μεριδίου αγοράς 
προς όφελος εγκαταστάσεων εκτός της 
Κοινότητας οι οποίες δεν αναλαμβάνουν 
ανάλογη δράση για τη μείωση των 
εκπομπών τους, θα πρέπει να καταρτισθεί 
ένας κατάλογος ενεργειοβόρων τομέων 
της βιομηχανίας που εκτίθενται στον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και να 
συναφθεί ως Παράρτημα στην παρούσα 
οδηγία. Η Κοινότητα θα συνεχίσει να 
προβαίνει στη δωρεάν κατανομή όλων των 
δικαιωμάτων σε κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους που πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
τα οποία προσδιορίζουν τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Ο προσδιορισμός των 
συγκεκριμένων κλάδων και των επιμέρους 
κλάδων καθώς και των απαιτούμενων 
μέτρων θα υποβάλλεται σε 
επαναξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται δράση 
εκεί που χρειάζεται και ότι δεν λαμβάνει 
χώρα υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός καταλόγου τομέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
προσφέρει σαφήνεια και θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Εφόσον διαπιστωθεί κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα, η κατανομή δικαιωμάτων θα βασίζεται σε δείκτες αναφοράς, αλλά θα είναι 
δωρεάν για το 100% των δικαιωμάτων που θα προσδιορίζονται από τους δείκτες αυτούς.
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Τροπολογία 107
Werner Langen

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 

(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, επιμέρους κλάδοι και μέρη 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
θερμότητας ή βιομηχανικών αερίων προς 
τέτοιες εγκαταστάσεις, των οποίων η 
ιδιοκτησία και/ή η εκμετάλλευση ανήκει 
σε τρίτα μέρη, που 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 
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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.

αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς την οποία θα προκαλούσε η 
κατανομή δικαιωμάτων που θα είχε ως συνέπεια την μετατόπιση της παραγωγής από τις 
βιομηχανίες που ειδικεύονται στην παραγωγή βιομηχανικών αερίων προς τους καταναλωτές 
των αερίων αυτών, και που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται ότι σκοπός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ότι η τροποποίηση των μεθόδων ενεργειακά 
αποδοτικής παραγωγής βιομηχανικών αερίων ενδέχεται να έχει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. 

Τροπολογία 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) Για να διασφαλισθεί η 
αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής και να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί να 
ωθήσουν τις βιομηχανίες να 
μετακινηθούν προς χώρες με λιγότερο 
αυστηρούς περιβαλλοντικούς 
περιορισμούς -κάτι που θα εμπόδιζε τη 
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θα προσδιορίσει μέχρι την 30η Ιουνίου 
2010 το αργότερο τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να 
εκτεθούν στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει την 
ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές 
των προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις 
εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ που δεν 
προβαίνουν σε παρόμοια δράση για τη 
μείωση των εκπομπών. Οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να 
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα θα μπορούν να λαμβάνουν 
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής 
ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο 
την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 
προβλέπει την εφαρμογή απαιτήσεων για 
τους εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για 
τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση 
και αν ληφθεί θα πρέπει να συνάδει με τις 
αρχές της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC), ιδιαίτερα δε με 
την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και 
των αντίστοιχων δυνατοτήτων, 
λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
κατάστασης των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών. Θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο- , οι ενεργειοβόροι κλάδοι και 
επιμέρους κλάδοι που υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό πρέπει να 
εφαρμόσουν ένα αποδοτικό σύστημα που 
θα επιτρέπει στις κοινοτικές 
εγκαταστάσεις να τεθούν σε ισότιμη βάση 
με τις εγκαταστάσεις τρίτων χωρών, 
μεταξύ άλλων επιβάλλοντας στους 
εισαγωγείς απαιτήσεις συγκρίσιμες με 
εκείνες που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
υποχρέωση επιστροφής δικαιωμάτων. Ο 
μηχανισμός αυτός προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε σχέση με χώρες 
οι οποίες, μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
συμφωνίας, στην περίπτωση των 
ανεπτυγμένων χωρώνδεν έχουν αναλάβει 
αντίστοιχες υποχρεώσεις με εκείνες που 
έχει αναλάβει η ΕΕ όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ή, στην περίπτωση των 
αναπτυσσόμενων χωρών, δεν έχουν 
εφαρμόσει νέες και κατάλληλες δράσεις 
οι οποίες να είναι μετρήσιμες, εκθέσιμες 
και επαληθεύσιμες, σύμφωνα με τον 
χάρτη πορείας που εγκρίθηκε στη 
Διάσκεψη του Μπαλί. Η Επιτροπή πρέπει 
να καταγράψει τους τομείς που ενδέχεται 
να πληγούν από διαρροή άνθρακα, στη 
βάση εξαιρετικά ειδικευμένων κριτηρίων, 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα αξιολογείται ορθά και 
να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο 
υπερεκτίμησης. Ο μηχανισμός 
προσαρμογής στα σύνορα πρέπει να είναι 
συμβατός με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά τον ΠΟΕ. 

Or. fr
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η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει στις χώρες που είναι απρόθυμες να υπογράψουν μια 
διεθνή συμφωνία το μήνυμα ότι η άρνηση της κύρωσης τέτοιων συμφωνιών θα έχει συνέιεπες 
για τις εξαγωγές τους προς την Ευρώπη.

Τροπολογία 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 2011, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2010 το αργότερο τους 
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις 
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν 
να λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα 
δωρεάν κατανομής ή θα πρέπει να 
εισαχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο 
την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 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. 
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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. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της διαρροής άνθρακα εκαχιστοποιείται με την έφαρμογή ενός συστήματος δεικτών 
αναφοράς. Δεν είναι ωστόσο σαφής ο λόγος για τον οποίο ο προσδιορισμός των τομέων αυτών 
θα πρέπει να γίνει το 2010, τη στιγμή που κάτι τέτοιο απλώς θα καθυστερούσε τις επενδύσεις. 
Ένα έτος είναι αρκετό για να λάβει μια απόφαση η Επιτροπή.

Τροπολογία 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

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

αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση ιδίως των 
ενεργειοβόρων κλάδων που εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις 
στις οποίες θα περιλαμβάνεται η 
αναπροσαρμογή ττου ποσοστού των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
και, ως συμπληρωματικό μέτρο, ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων, αλλά και να αντιμετωπίζει 
το ζήτημα των εξαγωγών. 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.
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Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για όλους τους τομείς αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς 
που εκτίθενται στη διαρροή άνθρακα. Πρέπει επίσης να διευκρινίζεται ότι τα συστήματα 
αντιστάθμισης του άνθρακα θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε σχέση με τα άλλα βασικά 
μέτρα. Θα κατατεθούν επίσης προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της αύξησης των βαρών, 
για παράδειγμα της αύξησης του κόστους λόγω των υψηλών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τροπολογία 111
Paul Rübig

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 30η 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 

(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. 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 ληφθεί υπόψη το ζήτημα της 
ασφάλειας του εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτες ύλες. Θα 
πρέπει επίσης να συμμορφώνεται προς τις 
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αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο 
την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει 
την εφαρμογή απαιτήσεων για τους 
εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για 
τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση και 
αν ληφθεί θα πρέπει να συνάδει με τις 
αρχές της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC), ιδιαίτερα δε με 
την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας επί του παρόντος έχει σχεδιασθεί προς μετριασμό των αρνητικών 
περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τη δημοπράτηση τη ελλείψει διεθνούς 
συμφωνίας, αλλά δεν επιλαμβάνεται κατά τρόπο περιεκτικό των αρνητικών οικονομικών 
συνεπειών που θα υπάρξουν στην περίπτωση όπου μία διεθνής συμφωνία που εξυπηρετεί τον 
σκοπό δεν δημιουργεί ανταγωνισμό επί ίσοις όροις για επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη που 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.



AM\728287EL.doc 83/106 PE407.871v01-00

EL

Τροπολογία 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 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 
30η Ιουνίου 2010 το αργότερο τους 
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις 
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να 
λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν 
κατανομής ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι ενεργειοβόροι κλάδοι ή επιμέρους 
κλάδοι της βιομηχανίας που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα πρέπει να προσδιορίζονται στο 
σώμα της οδηγίας. Έχει καίρια συμασία 
η συμπλήρωση του καταλόγου αυτού 
κατά τρόπον ώστε όλοι οι βιομηχανικοί 
κλάδοι και επιμέρους κλάδοι που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό να 
έχουν καταγραφεί πριν από την 30ή 
Ιουνίου 2009. Ο κατάλογος αυτός μπορεί 
στη συνέχεια να αναθεωρείται ή να 
συμπληρώνεται, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη -με τη χρήση των ίδιων 
κριτηρίων- οι συνέπειες των αλλαγών 
στην παγκόσμια κατάσταση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της 
στην αξιολόγηση της δυσχέρειας της
μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις 
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να 
λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν 
κατανομής ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
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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.

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. Οι αντίστοιχες δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες, 
καθώς και οι δραστηριότητες 
συνεισφοράς των αναπτυσσόμενων 
χωρών, ιδίως των οικονομικά 
ισχυρότερων αναπτυσσόμενων χωρών, 
πρέπει να είναι μετρήσιμες, 
επαληθεύσιμες και εκθέσιμες. Οι σχετικές 
μέθοδοι μέτρησης και επαλήθευσης 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένες σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διεθνής συμφωνία προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2009, η αναθεώρηση των 
κοινοτικών διατάξεων δεν θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι το 2011. Για να είναι ασφαλείς οι 
επενδύσεις, είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί το ταχύτερο δυνατό ποιοι κλάδοι είναι 
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

Πρέπει να είναι δυνατή η ενημέρωση του καταλόγου, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών 
εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πεδίο της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, η ενημέρωση 
αυτή δεν θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν 
υπάρχουν σημαντικές διεθνείς εξελίξεις.
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Τροπολογία 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(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. Η 
υποχρέωση εισαγωγής δικαιωμάτων 
πρέπει να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις, όσον αφορά την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Το σύστημα 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 
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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.

υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 114
Werner Langen

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 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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει, το αργότερο 
6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, 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 και της έμμεσης επίπτωσης 
της μετακύλισης του κόστους του C02  
στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, στις 
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δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να
λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν 
κατανομής ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), 
ιδιαίτερα δε με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
απώλεια μεριδίου της αγοράς προς όφελος 
των εγκαταστάσεων 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 λαμβάνουν, τόσο για τις 
άμεσες όσο και, εάν συντρέχει λόγος, για 
τις έμμεσες εκπομπές, μεγαλύτερη 
ποσότητα δωρεάν κατανομής. Για 
ορισμένους κλάδους, θα πρέπει να 
εισαχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει 
την εφαρμογή απαιτήσεων για τους 
εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για 
τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση και 
αν ληφθεί θα πρέπει να συνάδει με τις 
αρχές της Σύμβασης Πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC), ιδιαίτερα δε με 
την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χρειάζεται σαφήνεια όσον αφορά τους κλάδους που θα καλύπτονται από τη 
δέσμευση αυτή και τη λήψη των ενδεχόμενων μέτρων το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι 
εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις να προετοιμασθούν για μελλοντική δραστηριότητα ή για κλείσιμο. 
Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες συνέπειες της 
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μετακύλισης του κόστους του CO2 , ώστε να αντιμετωπισθεί ο σοβαρός κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα. Το σύστημα αντιστάθμισης άνθρακα δεν θα είναι κατάλληλο για όλους τους κλάδους.

Τροπολογία 115
Angelika Niebler

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 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 

(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 30η Ιουνίου 
2010 το αργότερο τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Θα 
πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της στην 
αξιολόγηση της αδυναμίας μετακύλισης 
του κόστους των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων 
χωρίς σημαντική απώλεια μεριδίου της 
αγοράς για τις εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ που 
δεν προβαίνουν σε παρόμοια δράση για τη 
μείωση των εκπομπών. Οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να 
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα θα μπορούν να λαμβάνουν 
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής 
ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
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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.

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 ληφθεί υπόψη το ζήτημα της 
ασφάλειας του εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτες ύλες. Η 
δράση που θα αναληφθεί θα πρέπει επίσης
να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες όλο και περισσότερο διαμορφώνεται στον βασικό παράγοντα 
επιτυχούς οικονομικής ανάπτυξης και έχει, συνεπώς, μεγάλη στρατηγική σημασία. Το τεράστιο 
κόστος που αντιπροσωπεύει ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής για ορισμένες 
βιομηχανίες θα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της εντόπιας παραγωγής και τη στροφή στην 
αγορά από τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση της εξάρτησης σε πρώτες ύλες. 
Θα οδηγούσε επίσης στη μεταφορά της παραγωγής σε τρίτες χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.

Τροπολογία 116
Hannes Swoboda

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 

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

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 30η Ιουνίου 
2010 το αργότερο τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Θα 
πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της στην 
αξιολόγηση της αδυναμίας μετακύλισης 
του κόστους των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων 
χωρίς σημαντική απώλεια μεριδίου της 
αγοράς για τις εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ που 
δεν προβαίνουν σε παρόμοια δράση για τη 
μείωση των εκπομπών. Οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να 
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα θα μπορούν να λαμβάνουν 
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής 
ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), 
ιδιαίτερα δε με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη το ζήτημα της 
ασφάλειας του εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτες ύλες. Η 
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ΠΟΕ. δράση που θα αναληφθεί θα πρέπει επίσης 
να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες όλο και περισσότερο διαμορφώνεται στον βασικό παράγοντα 
επιτυχούς οικονομικής ανάπτυξης και έχει, συνεπώς, μεγάλη στρατηγική σημασία. Το τεράστιο 
κόστος που αντιπροσωπεύει ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής για ορισμένες 
βιομηχανίες θα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της εντόπιας παραγωγής και τη στροφή στην 
αγορά από τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση της εξάρτησης σε πρώτες ύλες. 
Θα οδηγούσε επίσης στη μεταφορά της παραγωγής σε τρίτες χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.

Τροπολογία 117
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) δεν πρέπει να προκληθεί 
αδικαιολόγητη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ εγκαταστάσεων, 
είτε λειτουργούν υπό το καθεστώς της 
εξωτερικής ανάθεσης, είτε όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς την οποία θα προκαλούσε η 
κατανομή δικαιωμάτων που θα είχε ως συνέπεια την μετατόπιση της παραγωγής από τις 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς της εξωτερικής ανάθεσης σε εσωτερικές 
εγκαταστάσεις, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και η τροποποίηση των μεθόδων ενεργειακά αποδοτικής εξωτερικής ανάθεσης 
ενδέχεται να έχει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
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Τροπολογία 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) δεν πρέπει να προκληθεί 
αδικαιολόγητη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ εγκαταστάσεων, 
είτε λειτουργούν υπό το καθεστώς της 
εξωτερικής ανάθεσης, είτε όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να αποφευχθεί η προσφορά από την παρούσα πρόταση κινήτρων που θα 
οδηγούσαν σε στρεβλώσεις της αγοράς και στην αύξηση των εκπομπών. Έχει καίρια σημασία 
να λαμβάνονται υπόψη στο κείμενο της οδηγίας οι δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης που 
υπάρχουν σε πολλούς κλάδους. Πρέπει να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς 
την οποία θα προκαλούσε η κατανομή δικαιωμάτων που θα είχε ως συνέπεια την μετατόπιση 
της παραγωγής από τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς της εξωτερικής 
ανάθεσης, σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
εκπομπών. Σκοπός του συστήματος είναι η μείωση των εκπομπών και η τροποποίηση των 
μεθόδων ενεργειακά αποδοτικής εξωτερικής ανάθεσης ενδέχεται να έχει αντίθετα από τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

    

Τροπολογία 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 

(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 
κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
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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 τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες 
χώρες. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 

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. 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.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι για τη χορήγηση αντισταθμιστικών πιστώσεων πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ και μιας ολοκληρωμένης διεθνούν συμφωνίας μετά το 2012.

Τροπολογία 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Επιπλέον, οι φορείς 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν ετήσια χρήση των 
δικαιωμάτων από ευέλικτους 
μηχανισμούς έργου (CER και ERU) ή 
άλλες εγκεκριμένες πιστώσεις από τρίτες 
χώρες, μέχρι κατ' ανώτατο όριο το 50% 
των μειώσεων σε σύγκριση με την 
κατανομή για την περίοδο 2008-2012. 
Καθώς η μεταφορά μορίων CER και 
μονάδων ERU που ανήκουν σε φορείς 
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διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ 
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή 
δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη ελαστικότητα για τη βελτίωση του λόγου κόστους/οφέλους.

Τροπολογία 121
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
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θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το 25% των 
εκπομπών τους κατά το αντίστοιχο έτος,
από τύπους έργων που έχουν γίνει 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των επιτρεπόμενων πιστοποιητικών JI/CDM με τους όγκους που επιτρέπονται κατά 
τη δεύτερη περίοδο εμπορίας δεν συμβαδίζει με τις προσπάθειες εναρμόνισης, εφόσον για τη 
δεύτερη περίοδο εμπορίας τα διάφορα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διαφορετικά ποσοστά. Η 
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διατήρηση των ποσοστών αυτών μετά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας θα οδηγήσει στη συνέχιση 
της άνισης μεταχείρισης των φορέων. Συνεπώς, είναι σκόπιμος ο ορισμός ενός συνολικού 
ανώτατου ορίου, το οποίο ταυτόχρονα καταργεί την άνιση μεταχείριση και δεν παραβιάζει 
παραχωρημένα δικαιώματα, ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή των θιγομένων φορέων σε ένδικα 
μέσα.

Τροπολογία 122
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά 
μορίων CER και μονάδων ERU που 
ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης από 
κράτη μέλη μεταξύ περιόδων δέσμευσης 
δεν είναι δυνατή δυνάμει διεθνών 
συμβάσεων («αποταμίευση» CER και 
ERU) πριν από το 2015, και μόνο εφόσον 
τα κράτη μέλη επιλέξουν να επιτρέψουν 
την αποταμίευση των εν λόγω CER και 
ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU, καθώς και άλλα πιστωτικά 
μόρια μείωσης εκπομπών μετά το 2012 
έως το 10,5 % των εκπομπών τους κατά 
το αντίστοιχο έτος, από τύπους έργων που 
έχουν γίνει αποδεκτά από τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος του κοινοτικού συστήματος 
μέχρι το τέλος του 2012. Καθώς η 
μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU 
που ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
από κράτη μέλη μεταξύ περιόδων 
δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει 
διεθνών συμβάσεων («αποταμίευση» CER 
και ERU) πριν από το 2015, και μόνο 
εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
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χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πιστωτικά μόρια CDM και JI αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των 
εκπομπών CO2 , εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πρόσβαση σε 
καλύτερες τεχνολογίες. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης ευελιξίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβούν στην αμοιβαία αναγνώριση των τύπων έργου που έχουν ήδη αναγνωρισθεί σε ένα από 
τα λοιπά κράτη μέλη.

Τροπολογία 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
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επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και 
από έργα αποδοτικότητας στην πλευρά 
της ζήτησης, τα οποία έχουν καταρτιστεί 
πριν από το 2013 για μειώσεις εκπομπών 
από το 2013 και μετά, εξαιρουμένων των 
CER από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εξωτερικών αντισταθμίσεων πρέπει να περιορίζεται στα πιστωτικά μόρια που είναι 
πράγματι πρόσθετα και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες φιλοξενίας. Ειδικά τα 
CER και ERU από κλάδους που έχει εξακριβωθεί ότι είναι εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα 
και στον διεθνή ανταγωνισμό, δεν πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός του 
μηχανισμού της ΕΕ μετά το 2012.



PE407.871v01-00 100/106 AM\728287EL.doc

EL

Τροπολογία 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε περίπτωση που η σύναψη μιας 
διεθνούς σύμβασης καθυστερήσει, πρέπει 
να προβλέπεται το ενδεχόμενο χρήσης 
των πιστωτικών μορίων που προέρχονται 
από έργα υψηλής ποιότητας που 
εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα 
εμπορίας μέσω συμφωνιών με τρίτες 
χώρες. Τέτοιες συμφωνίες, που μπορεί να 
είναι διμερείς ή πολυμερείς, θα μπορούν 
να επιτρέπουν τη συνέχιση έως το 2012 
της αναγνώρισης έργων που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, από τα οποία 
προήλθαν ERU, αλλά που δεν μπορούν 
πλέον να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του 
Κιότο.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι για τη χορήγηση αντισταθμιστικών πιστώσεων πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ και μιας ολοκληρωμένης διεθνούν συμφωνίας μετά το 2012.

Τροπολογία 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πυρσού καύσης και θερμικής ή 
καταλυτικής μετάκαυσης από την παρούσα 

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πυρσού καύσης και θερμικής ή 
καταλυτικής μετάκαυσης από την παρούσα 
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οδηγία, πρέπει να προστεθεί ένας ορισμός 
για την εγκατάσταση καύσης.

οδηγία, πρέπει να προστεθεί ένας ορισμός
για την εγκατάσταση καύσης, σε 
συμφωνία με τον αντίστοιχο ορισμό στην 
οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 96/61/ΕΚ, 
της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος "εγκατάσταση καύσης" πρέπει να διατυπωθεί σε συμφωνία με την οδηγία 96/61/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ομοιομορφία της ορολογίας και να εξομοιωθεί η νομοθεσία για την αδειοδότηση με τη 
νομοθεσία για την εμπορία εκπομπών.

Τροπολογία 126
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πυρσού καύσης και θερμικής ή 
καταλυτικής μετάκαυσης από την 
παρούσα οδηγία, πρέπει να προστεθεί ένας 
ορισμός για την εγκατάσταση καύσης.

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πρέπει να προστεθεί ένας 
ορισμός για την εγκατάσταση καύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διακεκομμένη καύση με πυρσό είναι αναγκαία για την ασφάλεια της διαδικασίας, στα αρχικά 
και τα τελικά στάδιά της. Παρότι θα ήταν καλό να μειωθούν αυτού του είδους οι εκπομπές 
(εκτιμώμενο κόστος με όρους απώλειας υλικού σε μια μονάδα πυρόλυσης αιθυλενίου 400-600 
ευρώ ανά  tCO2), μια τέτοια μείωση δεν είναι τεχνικά εφικτή. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι 
υπάρχει ο εξοπλισμός με την αναγκαία ακρίβεια για την παρακολούθηση της διακεκομμένης 
καύσης με πυρσό.
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Τροπολογία 127
Herbert Reul

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.]

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αεροπλοΐα. Εφόσον η αεροπλοΐα 
περιλαμβάνεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων, το σύστημα δειτών αναφοράς πρέπει να 
εφαρμοσθεί και σε αυτήν, καθώς και στις θαλάσσιες μεταφορές, όπου ενδείκνυται, αφού έτσι 
προωθείται η αποδοτικότερη τεχνολογία χωρίς να απαιτούνται υπερβολικά μεγάλες δαπάνες, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. 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.]

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αεροπλοΐα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού, εφόσον 
μπορεί και αυτή να μετακυλίσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στους καταναλωτές και η 
ένταξη των φορέων στο καθεστώς με δωρεάν κατανομή θα οδηγούσε σε παράπλευρα κέρδη για 
τον τομέα, εις βάρος των καταναλωτών και χωρίς κανένα περιβαλλοντικό όφελος.
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Τροπολογία 129
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
απολαμβάνει δωρεάν μεταβατική 
κατανομή. 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.]

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διενέργεια πλειστηριασμών θα συνιστά τον μεγαλύτερο εν εξελίξει πλειστηριασμό 
παγκοσμίως. Είναι κρίσιμης σημασίας το να διατηρείται ρευστότητα στην αγορά δικαιωμάτων 
συνεχώς και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη λειτουργίας της αγοράς. Ούτως χρειάζεται να 
υπάρξει περίοδος σταδιακής εισαγωγής για να στηριχθεί μία πειθαρχημένη μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε καθεστώς πλήρους διενεργείας πλειστηριασμών, για να 
περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα παραγωγής και τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ενδοευρωπαϊκή αγορά για τις βιομηχανίες 
των κρατών μελών οι οποίες προέρχονται από τις τιμές ενεργείας.
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Τροπολογία 130
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Έχει σημασία να επεκταθεί στο 
μέλλον το σύστημα ώστε να περιλάβει και 
άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικά στον τομέα των 
μεταφορών, όπως είναι οι φορείς 
εκμετάλλευσης στον τομέα της ναυτιλίας. 
Προς τούτο η Επιτροπή πρέπει το 
ταχύτερο δυνατόν να προτείνει τις 
κατάλληλες τροποποιήσεις, 
συνοδευόμενες από αποτίμηση 
αντικτύπου, με σκοπό την ενσωμάτωση 
της ναυτιλίας εντός του κοινοτικού 
συστήματος έως το 2013, και να ορίσει 
ημερομηνία για την ενσωμάτωση των 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι οδικές και οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να περιληφθούν στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής.

Τροπολογία 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 

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

Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα 
για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, στο 
πλαίσιο του συστήματος δεικτών 
αναφοράς, για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση 
εκπομπών, για τη διαπίστευση των 
ελεγκτών και για την εφαρμογή 
εναρμονισμένων κανόνων για έργα. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα υπάρξει μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, εφόσον το σύστημα δεικτών 
αναφοράς θα εφαρμοσθεί και για τις ενεργειοβόρες βιομηχανίες. Συνεπώς, πλειστηριασμοί θα 
πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του συστήματος δεικτών αναφοράς, εφόσον μια δεδομένη 
εγκατάσταση παραμένει κάτω από το επίπεδο του δείκτη αναφοράς.
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