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Τροπολογία 132
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο -1) (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(-1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το
εξής:
"Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα (εφεξής "Κοινοτικό 
σύστημα") προκειμένου να προωθηθεί η 
μείωσητων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό και επαρκήπροωθώντας 
ταυτόχρονα την καινοτομία και 
διατρώντας αλλά και βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ) θα οδηγήσει σε καινοτομίες με χαμηλές εκπομπές
άνθρακα παρέχοντας στις εταιρείς της ΕΕ μακροπρόθεσμα κάποιο προβάδισμα έναντι των
ανταγωνιστών εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση που το ΣΕΕ οδηγήσει στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ θα έπρεπε να διατηρηθεί.

Τροπολογία 133
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Προβλέπει επίσης την αύξηση των Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
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μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης 
για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής 
του κλίματος.»

μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα για τη μείωση της εξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα κατά τις 
επόμενες δεκαετίες για λόγους ασφάλειας 
του εφοδιασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του κλίματος είναι μια πτυχή μεταξύ πολλών άλλων. Το βασικό ωστόσο είναι η
εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού κατά τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα με μια
σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των ορυκτών καυσίμων και της επέκτασης της 
χρήσης άλλων ενεργειακών πηγών, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει  επίσης να 
παραμείνουν μόνιμα μειωμένες.

Τροπολογία 134
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 5α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(3 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1a
1. Η Επιτροπή θα εξετάσει τους τρόπους 
συμπερίληψης των δραστηριοτήτων 
LULUCF(χρήση της γης) στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας υπό το 
πρίσμα των προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μπαλί 
και της τεχνολογικής προόδου. Θα
υποβάλει σχετικά νομοθετική πρόταση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έως τα τέλη του 2008 το
αργότερο..
2. Η πρόταση αυτή θα αφορά ιδιαίτερα 
την πλήρη συμπερίληψη των 
προγραμμάτων LULUCF στους 
μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του 
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Κυότο (JI και CDM), περιλαμβανομένης 
της χρήσης των CER and ERU που 
προκύπτουν  από δραστηριότητες του 
προγράμματος στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος πριν από την 
έναρξη ισχύος μιας μελλοντικής διεθνούς 
συμφωνίας για την αλλαγή του 
κλίματος."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη καταλογίζουν στην Επιτροπή την ανεπαρκή αιτιολόγηση της επιλογής της
να αποκλείσει τις δραστηριότητες LULUCF από το ΣΕΕ. Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκαλείτο η Επιτροπή να διερευνήσει το κατά πόσον είναι δυνατή η 
συμπερίληψή τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε την ίδια έκκληση.

Η εφαρμογή προγραμμάτων LULUCFστις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του CDM (μηχανισμός
καθαρής ανάπτυξης) θα παράσχει μια μη αμεληταία πηγή χρηματοδότησης που θα προστατεύσει 
επίσης τη βιοποικιλότητα και θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση. 

Τροπολογία 135
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 5α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(1 α) Στο άρθρο 2 προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος:
"2 α. Η παρούσα οδηγία εφρμόζεται 
επίσης, όπου αυτό προβλέπεται ρητώς, 
στις εγκαταστάσεις που απαριθμούνται 
στο Παράρτημα 2αα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τομείς αυτοί, για τους οποίους η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα
του κόστους παραγωγής τους δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο ΣΕΕ. Ωστόσο, οι τομείς αυτοί
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πρέπει να αγοράζουν την ενέργεια που χρειάζονται από παραγωγούς που περιλαμβάνονται στο 
ΣΕΕ με συνέπεια να αυξάνεται κατά πολύ το κόστος παραγωγής τους. Προκειμένου να
αποφεύγονται διαροές άνθρακα, οι τομείς αυτοί πρέπει να αποζημιώνονται για τις απαιλές που 
δέχεται η αναταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»

(γ) "αέρια θερμοκηπίου": τα αέρια που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αερίων θερμοκηπίου εφαρμόζεται για τους σκοπούς της παρούσας Είναι
αρκετόστο πλαίσιο αυτό να αναφέρεται στα αέρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα. Οι
προσαρμογές θα έπρεπε ως εκ τούτου να γίνουν αποκλειστικά μέσω του Παραρτήματος II, που 
αποτελεί μια από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας

.

Τροπολογία 137
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»

(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και αέρια που 
προσδιορίζονται ως τέτοια στο πλαίσιο 
των μελλοντικών διεθνών συμφωνιών

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα έπρεπε να αναφέρεται στα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο 
του Κυότο. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι τόσο ευρεία ώστε να περιλαμβάνει π.χ. τον ατμό 
του νερού.

Τροπολογία 138
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»

(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και αέρια που 
προσδιορίζονται ως τέτοια στο πλαίσιο 
των μελλοντικών διεθνών συμφωνιών

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιορισθεί ο ορισμός των αερίων θερμοκηπίου. Η
προτεινόμενη διατύπωση είναι τόσο ευρεία ώστε να περιλαμβάνει π.χ. τον ατμό του νερού.
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Τούτο υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στο μέλλον σε μείωση των στόχων που είναι πολύ ασαφείς 
και απαιτούν επίσης σημαντικούς διοικητικούς πόρους.

Τροπολογία 139
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»

(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και αέρια που 
καταχωρούνται ως αέρια θερμοκηπίου
στο πλαίσιο των μελλοντικών διεθνών 
συμφωνιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αερίων θερμοκηπίου όπως παρουσιάζεται στην πρόταση είναι πολύ ευρύς και 
αφήνει περιθώριο για ερμηνείες. Για λόγους συνέπειας η τροπολογία προτείνει να 
ευθυγραμμιστεί ο ορισμός με το πρωτόκολλο του Κυότο διασφαλίζοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για μείωση.

Τροπολογία 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» 
νοείται κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται 
μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο παράρτημα I και 
στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή 

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

επικαιροποίηση της αδείας της να 
εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου λόγω 
κάποιας αλλαγής στο χαρακτήρα ή τη 
λειτουργία της, ή μια σημαντική 
επέκταση της ίδιας της εγκατάστασης, ή 
της χρήσης της ικανότητάς της, ύστερα 
από υποβολή προς την Επιτροπή της 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1)·";

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται ισοδύναμα οι νεοεισερχόμενοι που για πρώτη φορά 
διαθέτουν άδεια εκπομπής και εκείνοι για τους οποίους χρειάζεται επικαιροποίηση της αδείας 
τους λόγω επέκτασης ή σημαντικής εξέλιξης της δραστηριότητάς τους. Ο ορισμός αυτός που
χρησιμοποιήθηκε για τις δύο πρώτες περιόδους της οδηγίας για τις ποσοστώσεις (2005-2007
και στη συνέχεια 2008-2012), πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πάλι προκειμένου να μην υπάρχει
στρέβλωση ως προς τη μεταχείριση.

Τροπολογία 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των νεοεισερχομένων θα έπρεπε να προσαρμοσθεί εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται 
στις εταιρείες, όπου αυτό είναι δυνατόν, να επικεντρώνουν την παραγωγή τους στις 
αποτελεσματικότερες εγκαταστάσεις τους εντός ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, είναι βασικό να
εξασφαλίζεται μια δίκαιη και συνεπής μεταχείριση των τριών πιθανών βιομηχανικών σεναρίων 
και συγκεκριμένα λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίον οι αυξήσεις της παραγωγικής 
ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (όπως αυξήσεις παραγωγής) θα αντιμετωπισθούν 
νόμιμα. Το ρυθμιστικό αυτό κενό πρέπει να κλείσει. Οι εγκαταστάσεις με αυξημένη παραγωγική
ικανότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νεοεισερχόμενοι κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας.
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Τροπολογία 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίον οι αυξήσεις της παραγωγικής 
ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (όπως αυξήσεις παραγωγής) θα αντιμετωπισθούν 
νόμιμα. Το ρυθμιστικό αυτό κενό πρέπει να κλείσει. Οι εγκαταστάσεις με αυξημένη παραγωγική 
ικανότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νεοεισερχόμενοι κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας. Κάθε διάκριση μεταξύ τους δεν αιτιολογείται αντικειμενικά και ενδέχεται να 
δημιουργήσει εμπόδια στις επενδύσεις.

Τροπολογία 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) Προστίθεται η ακόλουθη
υποπαράγραφος:
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”(ιa) “Ενεργοβόρος επιχείρηση ” είναι 
μια επιχειρηματική οντότητα όπου είτε οι 
αγορές ενεργειακών προϊόντων και 
ηλεκτρισμού ανέρχονται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 3.0% της αξίας της 
παραγωγής είτε ο εθνικός ενεργειακός 
φόρος που καταβάλλεται ανέρχεται στο
0.5% τουλάχιστον της προστιθέμενης 
αξίας. “ Αγορές ενεργειακών προϊόντων 
και ηλεκτρισμού” είναι το σημερινό 
κόστος της ενέργειας που αγοράζεται ή 
παράγεται στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
Περιλαμβάνονται μόνο τα προϊόντα
ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ενέργειας 
που χρησιμοποιούνται για θέρμανση.
“Αξία παραγωγής” είναι ο κύκλος 
εργασιών, περιλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με 
την τιμή του προϊόντος, αφού προστεθούν 
ή αφαιρεθούν οι αλλαγές στα αποθέματα 
των τελικών προϊόντων, οι εργασίες σε
εξέλιξη και τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
που αγοράζονται για επαναπώληση μείον 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών προς 
επαναπώληση. “ Προστιθέμενη αξία” 
είναι ο όλος κύκλος εργασιών που 
υπόκειται σε ΦΠΑ περιλαμβανομένων 
των εξαγωγικών πωλήσεων μείον τις 
συνολικές αγορές που υπόκεινται σε ΦΠΑ 
περιλαμβανομένων των εισαγωγών”.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους που συνδέονται με τη νομοθεσία περί ενισχύσεων και προκειμένου να βελτιωθεί ο 
σχεδιασμός και η ασφάλεια των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις, η παρούσα οδηγία θα έπρεπε 
να διευκρινίζει σαφέστερα ποιες είναι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και με ποιον τρόπο θα 
έπρεπε να παραχωρείται ειδική μεταχείριση στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Θα έπρεπε επομένως να καθιερωθεί ο ορισμός της ενεργoβόρου επιχείρησης που παρέχεται 
στην οδηγία σχετικά με τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων 2003/96/ΕΚ.
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Τροπολογία 145
Erika Mann

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

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

(κ) Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, για παράδοση στους 
τελικούς καταναλωτές εκτός από τη 
σχετική εγκατάσταση καύσης·

Or. de

Τροπολογία 146
Werner Langen

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

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

(κ) Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, για παράδοση στους 
τελικούς καταναλωτές εκτός από τη 
σχετική εγκατάσταση καύσης·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση καύσης πρέπει ειδικά και αποκλειστικά να περιορίζεται στους σταθμούς 
παραγωγής σύμφωνα με τον τίτλο του Παραρτήματος Ι της οδηγίας και δεν θα έπρεπε να
περιλαμβάνει επίσης την εσωτερική αποτέφρωση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (“παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας για παράδοση σε άλλους καταναλωτές”).

Τροπολογία 147
Esko Seppänen

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

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

'Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων, εκτός της 
ανακύκλωσης/ανάκτησης μετάλλων και 
κραμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τις ενέργειες ανακύκλωσης μετάλλου.

Τροπολογία 148
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Article 3 – point u

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(u) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού Διαγράφεται
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ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους και η οποία 
καλύπτεται μόνο από την κατηγορία 
«Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας» στο παράρτημα I.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλες οι μορφές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 
τρόπο εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς. Η ποικιλομορφία των 
ενεργειακών τύπων στους μεμονωμένους βιομηχανικούς τομείς θα έπρεπε να διατηρηθεί.

Τροπολογία 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
[(κα)] Με τον όρο «παραγωγός 
ηλεκτρικού ρεύματος» νοείται μια 
εγκατάσταση η οποία, από την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2005, παράγει ηλεκτρικό 
ρεύμα για πώληση σε τρίτους και η οποία 
καλύπτεται μόνο από την κατηγορία 
«Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας» στο παράρτημα I.»

[(κα)] 'Με τον όρο «παραγωγός
ηλεκτρικού ρεύματος» νοείται μια
εγκατάσταση ή τμήμα μιας εγκατάστασης
η οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους και η οποία καλύπτεται 
μόνο από την κατηγορία «Παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας» στο 
παράρτημα I. Δεν θεωρείται ως πώληση 
σε τρίτους η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος τους πλαίσιο μιας υποχρέωσης 
αγοράς, εκτός εάν η τιμή εξαγοράς 
συνεπάγεται έναν μηχανισμό 
προσαρμογής που επιτρέπει τη διακύλιση 
των τιμών των ποσοστώσεων στην τιμή.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συνδυασμένης παραγωγής που δημιουργήθηκαν από τη βιομηχανία για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε θερμότητα και ηλεκτρισμό χρησιμοποιούνται συνήθως υπό
μορφήν βασικού φορτίου και δεν μπορούν επομένως να είναι αποδοτικές όταν ανταγωνίζονται 
συνδυασμένες κύκλους ή άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού. Πρέπει επομένως να
μην εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες διανομής μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής
ηλεκτρισμού που αποτελούν αντικείμενο μιας υποχρέωσης αγοράς και παρόμοιων 
δραστηριοτήτων όπου η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει.

Τροπολογία 150
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους και η οποία καλύπτεται 
μόνο από την κατηγορία «Παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας» στο 
παράρτημα I.»

(κα) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους, που εφοδιάζει κυρίως 
δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού και η οποία 
καλύπτεται μόνο από την κατηγορία
«Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας» στο παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισμό καθιστά υποχρεωτική τη συμπερίληψη των αυτοπαραγωγών
στη δωρεάν διανομή. Οι βιομηχανίες εκτός των δημοσίων παραγωγών ηλεκτρισμού πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους στις οποίες έχουν ήδη επενδύσει. 
Ως εκ τούτου, ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί. Οι αυτοπαραγωγοί, όπως προσδιορίζονται 
στην οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού ως 
“κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για ίδια χρήση” δεν 
θα έπρεπε να αποκλείονται από τη δωρεάν διανομή.
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Τροπολογία 151
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) “Τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα” 
νοούνται οι τομείς που εντοπίζονται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους εκτεθειμένος τομείς με αναφορά στα κριτήρια και το νέο 
Παράρτημα.

Τροπολογία 152
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) “Τομείς που εκ τίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα” 
νοούνται οι τομείς που εντοπίζονται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1α

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους εκτεθειμένος τομείς με αναφορά στα κριτήρια και το νέο
Παράρτημα.
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Τροπολογία 153
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) “ επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης
ηλεκτρισμού” νοούνται οι 
επιχειρηματικές οντότητες σύμφωνα με
το Παράρτημα 2αβ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των επιχειρήσεων υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρισμού πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν ακριβέστερος στο Παράρτημα 3 και να θεωρείται ως βάση για την δωρεάν διανομή 
αδειών.

Τροπολογία 154
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) "Προσωρινή πιστοποιημένη μείωση
εκπομπών", ή "tCER" νοείται μια 
μονάδα που παραδίδεται συνεπεία της 
δραστηριότητας ενός προγράμματος 
αναδάσωσης ή εκδάσωσης και εκπνέει 
στο τέλος της περιόδου δέσμευσης μετά 
την οποία εκδόθηκε, κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
και των σχετικών με το Πρώτόκολλο του 
Κυότο και την UNFCCC.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της μη παραμονής στα δάση θίγεται στο πλαίσιο της διαδικασίας CDM με τη 
δημιουργία προσωρινών πιστώσεων. Οι τρόποι καθορίστηκαν το 2003 στο πλαίσιο της 
διάσκεψης των ενδιαφερόμενων μερών στο Μιλάνο (Απόφαση 19/CP.9). 

Τροπολογία 155
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) “εξωτερική εγκατάσταση” νοείται
μια εγκατάσταση την οποία κατέχει και/ή
εκμεταλλεύεται ένα τρίτο μέρος, η 
λειτουργία της οποίας θα μπορούσε 
επίσης να εκπληρωθεί με μια εσωτερική 
δραστηριότητα παραγωγής 
ενσωματωμένη στη διαδικασία 
παραγωγής του συγκεκριμένου 
οικονομικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος “εξωτερικές εγκαταστάσεις” θα έπρεπε να προσδιορισθεί προκειμένου να μην 
υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι διανομής και επομένως διαφορετικό κόστος υψηλότερο εκείνου 
της εσωτερικής παραγωγής ενέργειας στους τομείς που οι εγκαταστάσεις αυτές εφοδιάζουν.

Τροπολογία 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3, σημείο 13 κα α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(κα) “εξωτερική εγκατάσταση” νοείται
μια εγκατάσταση την οποία κατέχει και/ή
εκμεταλλεύεται ένα τρίτο μέρος, η 
λειτουργία της οποίας θα μπορούσε 
επίσης να εκπληρωθεί με μια εσωτερική 
δραστηριότητα παραγωγής 
ενσωματωμένη στη διαδικασία 
παραγωγής του συγκεκριμένου 
οικονομικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος “εξωτερικές εγκαταστάσεις” θα έπρεπε να προσδιορισθεί προκειμένου να μην
υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι διανομής και επομένως διαφορετικό κόστος υψηλότερο εκείνου
της εσωτερικής παραγωγής ενέργειας στους τομείς που οι εγκαταστάσεις αυτές εφοδιάζουν.

Τροπολογία 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε 
έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις 
δέουσες τροποποιήσεις.»

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πενταετής τακτική επανεξέταση με που ζητεί η επιτροπή σε διάφορα σημεία της δέσμης για το 
κλίμα και την ανεργία είναι γραφειοκρατική και άνευ νοήματος. Η επανεξέταση
πραγματοποιείται ήδη με βάση τις εκθέσεις.
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Τροπολογία 158
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
«Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε 
έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις 
δέουσες τροποποιήσεις.»

Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε 
έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις 
δέουσες τροποποιήσεις, τροποποιήσεις 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
πορίσματα της επιστήμης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι η επανεξέταση των αδειών εκπομπών αλλά και οι προτεινόμενες
τροπολογίες θα συντελούνται υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.

Τροπολογία 159
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
0,92% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος του ΣΕΕ της ΕΕ δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθεί δυσανάλογα προκειμένου να επιτύχει
μείωση της τάξης του 60% συμβάλλοντας μόνο στο 40% των εκπομπών. Ζητούμε επομένως την
παρόμοια ή ιδεωδώς την ισότιμη μεταχείριση των τομέων. Ο τομέας εκτός ΣΕΕ θα έπρεπε στην
περίπτωση αυτή να αναλάβει το 13% της μείωσης βάσει των εκπομπών του 2005 για την 
περίοδο 2013-2020 που σημαίνει τον ίδιο φόρτο για το ΣΕΕ της ΕΕ. Η διαρροή άνθρακα δεν
είναι μόνο θέμα δωρεάν δικαιωμάτων αλλά και διαθεσιμότητας δικαιωμάτων στην αγορά
(ρευστότητα).

Τούτο θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τροποποίηση της πρότασης απόφασης για τον 
Καταμερισμό των Προσπαθειών.

Τροπολογία 160
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,10% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίον η Επιτροπή καταλήγει στον αριθμό 1.74%. Εάν το 
1990 θεωρηθεί έτος αναφοράς, εάν εφαρμοσθεί ως στόχος μείωση της τάξης του 20%, εάν 
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ληφθεί υπόψη η κατανομή των δεσμεύσεων μείωσης μεταξύ των τομέων που καλύπτονται από 
τον ΣΕΕ και των άλλων τομέων, όπως προτείνει η Επιτροπή και εάν προστεθούν η Βουλγαρία 
και Ρουμανία, μια μείωση της τάξης του 1.10% είναι αρκετή για τους τομείς που καλύπτονται 
από το ΣΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Τροπολογία 161
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 2%
σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο Μπαλί θεωρήθηκε ότι 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 ΣΕΕ τηςΕΕ 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 162
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή, από την 31η Δεκεμβρίου 
2010, δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο επίπεδο βεβαιότητας και προβλεψιμότητας για τη 
βιομηχανία, ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα μπορούν να εκδίδουν τα κράτη μέλη βάσει του 
εθνικού τους προγράμματος κατανομής για την περίοδο 2008-2012 θα έπρεπε να είναι γνωστό 
στο συντομότερο δυνατόν και έτσι η ημερομηνία αυτή πρέπει να μετατεθεί.

Τροπολογία 163
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.»

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2016.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός παράγοντας θα έπρεπε να εκτιμηθεί στα μέσα της τρίτης περιόδου εμπορίας υπό το 
πρίσμα των διαθέσιμων δυνατοτήτων μείωσης και της αποδοτικότητας.
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Τροπολογία 164
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3α. Στην περίπτωση που ο αριθμός των 
δικαιωμάτων που διατίθενται 
επιπροσθέτως στους παραγωγούς λόγω 
αύξησης της παραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 10a(2) υπερβεί τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που επιστρέφουν οι
παραγωγοί στο συγκεκριμένο αυτό τομέα 
λόγου μείωσης, σύμφωνα με τις εκ των 
υστέρων προσαρμογές, τα σημεία 
αναφοράς για το συγκεκριμένο αυτό 
τομέα μειώνονται το έτος που ακολουθεί 
το έτος κατά το οποίο προέκυψε η 
ανισορροπία σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο [23(3)] κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει την επίτευξη της συνολικής 
μείωσης των εκπομπών εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 9. Για το σκοπό 
αυτό, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου εκάστου 
τους εάν έχει σημειωθεί η υπέρβαση του 
αριθμού των δικαιωμάτων εκπομπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διανομή των δωρεάν δικαιωμάτων με την εκ των υστέρων προσαρμογή για τη σημερινή 
παραγωγή εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 και παρέχει 
ικανοποιητική ανάπτυξη καθώς και αποφυγή των απροσδόκητο κερδών (όπως δείχνει η μελέτη
ECOFYS σχετικά με τη μέθοδο IFIEC). Στην περίπτωση αυξημένης παραγωγής, η εκ των
υστέρων προσαρμογή θα μπορούσε να συνεπάγεται πρόσθετα δικαιώματα για ένα έτος. Η
επίτευξη του συνολικού στόχου ωστόσο πρέπει να εξασφαλίζεται. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση 
που τα δικαιώματα που διανέμονται υπερβούν το σχέδιο, τα διάφορα σημεία αναφοράς θα 
πρέπει να προσαρμοστούν προς τα κάτω σύμφωνα με ένα διορθωτικό μηχανισμό που θα 
θεσπισθεί βάσει του άρθρου Art 23(3).
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Τροπολογία 165
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 6α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(6α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 9aa
Προσαρμογή του σχηματισμού της 
κοινοτικής τιμής ηλεκτρισμού στην 
εναρμονισμένη αγορά
Η Επιτροπή δημοσιεύει δίκαιους κανόνες 
για το σύστημα διαμόρφωσης της
χονδρικής τιμής στο πλαίσιο της 
ελευθερομένης και εναρμονισμένης 
αγοράς ηλεκτρισμού προκειμένου να 
προλαμβάνονται ανώμαλα κέρδη για τους 
παραγωγούς από πυρηνική και 
υδροηλεκτρική ενεργεία καθώς και κέρδη 
που προκύπτουν από κερδοσκοπία για 
τους παίκτες των χρηματιστηρίων λόγω 
ελέγχου των δικαιωμάτων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού ο σχηματισμός της τιμής βασίζεται στην τιμή εφοδιασμού στο 
περιθώριο. Ο σχηματισμός αυτός της τιμής περιλαμβάνει το κόστος των δικαιωμάτων
εκπομπών, που αυξάνουν την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολό της με συνέπεια ανώμαλα 
κέρδη για τους παραγωγούς υδροηλεκτρικής και πυρηνικής ενέργειας που δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα. Το σύστημα διαμόρφωσης των τιμών χονδρικής του 
ηλεκτρισμού θα έπρεπε να τροποποιηθεί προκειμένου να προλαμβάνονται τα ανώμαλα κέρδη 
για τους παραγωγούς ηλεκτρισμού δεν έχουν εκπομπές εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται η 
στρέβλωση της τιμής αγοράς ιδίως προς όφελος της πυρηνικής βιομηχανίας.
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Τροπολογία 166
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Το άρθρο 10 διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πώληση με πλειστηριασμό στο πλαίσιο του ΣΕΕ σημαίνει μέγιστο κόστος για το σύνολο των
καταναλωτών χωρίς πρόσθετα οφέλη για τη μείωση των εκπομπών CO2. Προκειμένου να 
εξοικονομηθούν έως και €55 δις. Ετησίως για τους καταναλωτές της ΕΕ και να κρατηθούν σε 
χαμηλότερα επίπεδα οι τιμές, δηλαδή 20 – 30 €/MWh χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητα 
του ΣΕΕ δεν θα έπρεπε να βασιζόμαστε στον πλειστηριασμό. Η δωρεάν διανομή με βάση τα
σημεία αναφοράς και τη σημερινή παραγωγή είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και οικολογικώς αποτελεσματικό μέτρο.

Τροπολογία 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.

1. Από το 2013 και μετά, ένας κπονοτικός 
οργανισμός θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.

2. Η συνολική ποσότητα των 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος 
συνίσταται στα εξής:
(α) 90% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
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εκάστοτε κράτους μέλους υπό το 
κοινοτικό σύστημα για το 2005·
(β) 10% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών για τους σκοπούς της 
αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της 
Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα 
των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του 
σημείου α) να προσαυξάνεται επί των 
ποσοστών που καθορίζονται στο 
παράρτημα IIα.
Για τους σκοπούς του σημείου α), 
αναφορικά με τα κράτη μέλη τα οποία 
δεν συμμετείχαν στο κοινοτικό σύστημα 
το 2005, το μερίδιό τους υπολογίζεται 
βάσει των κατά το κοινοτικό σύστημα 
ελεγμένων εκπομπών στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος για το 2007.
Εάν χρειάζεται, τα ποσοστά που 
αναφέρονται στο σημείο β) του πρώτου 
εδαφίου προσαρμόζονται αναλογικά ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η ανακατανομή 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%.
3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς 
που αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

3. Η ΕΕ χρησιμοποιεί το 100 % των 
εισπράξεων που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας καθώς και μορφών 
ενεργείας χωρίς τη χρήση άνθρακα, με 
στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος και τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για 
τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, περιλαμβανομένης της 
συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
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ενεργειακών τεχνολογιών· ενεργειακών τεχνολογιών· 
(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, καθώς και την τήρηση της 
δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 
2020·

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, καθώς και την τήρηση της 
δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 
2020·

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

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

(γα) την ανάπτυξη φορέων καθαρής 
ενέργειας

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

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

(ε) τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος· 

(ε) την ενίσχυση ορισμένων κρατών 
μελών για λόγους αλληλεγγύης και 
ανάπτυξης στην Κοινότητα, εντός ενός 
ορίου 10% από τα έσοδα των 
πλειστηριασμών αυτών για όλα τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη και τη
διευκόλυνση της προσαρμογής των
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίματος·

(στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
και

(στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
και

(ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος.

(ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος, εντός του ορίου του [x% που 
πρόκειται να προσδιορισθεί] των 
συνολικών εσόδων από τους 
πλειστηριασμούς.

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
εισπράξεων για κάθε έναν από τους εν 
λόγω σκοπούς στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν δυνάμει της απόφασης αριθ. 

4. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση των εισπράξεων για 
κάθε έναν από τους εν λόγω σκοπούς στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.
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280/2004/ΕΚ.
5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η μορφή 
των πλειστηριασμών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, 
και ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα, καθώς και το ότι 
τυχόν άλλοι συμμετέχοντες δεν 
υπονομεύουν τη λειτουργία του 
πλειστηριασμού. Το εν λόγω μέτρο, με 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου [23 παράγραφος 3].

5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, η
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν
κανονισμό σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 23(3) σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις.

Το σύστημα των πλειστηριασμών έχει 
σχεδιαστεί εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται μια αγορά που θα 
χαρακτηρίζεται συνεχώς από ρευστότητα 
και διαφάνεια. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων
αυτών, ο προαναφερθείς κανονισμός 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

- χρήση ενός ενιαίου συστήματος, 
προσβάσιμο εξ αποστάσεως, απλού (ενός
γύρου), αποτελεσματικού, διαθέσιμου σε 
προσιτό κόστος και επομένως 
εξασφάλιση της ακεραιότητας από έναν 
ενιαίο διαχειριστή σε κοινοτικό επίπεδο 

- εξασφάλιση, με ελάχιστο κόστος, της 
πρόσβασης στους πλειστηριασμούς για 
κάθε παράγοντα που αποδεικνύει τη 
φερεγγυότητα του και είναι κάτοχος 
ανοικτού λογαριασμού στο μητρώο των 
δικαιωμάτων
- καθορισμός στο πλαίσιο του κανονισμού 
αυτού ενός χρονοδιαγράμματος του όγκου 
των πλειστηριασμών, σε πλαίσιο 
συνέπειας με τις προθεσμίες επιστροφής 
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των δικαιωμάτων με τις οικονομικές 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό αποκλείει την
προσφυγή σε έναν μόνο πλειστηριασμό
στο σύνολο της χρονικής περιόδου. Ο 
κανονισμός προβλέπει μια εποπτεία της 
αγοράς αυτής που θα ασκείται από έναν 
υφιστάμενο ή μελλοντικό οργανισμό τα 
καθήκοντα του οποίου θα πρέπει να είναι 
παρόμοια με εκείνα ενός οργανισμού 
εποπτείας των αγορών «πρώτων υλών».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πλειστηριασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται σε κοινοτική κλίμακα και όχι κατά κράτος 
μέλος.

Είναι επιτακτικό να μπορεί η ΕΕ μπορεί να επενδύει εκ των προτέρων σε ενεργειακές 
τεχνολογίες και μείωση των εκπομπών CO2 που είναι ουσιώδους σημασίας για την 
προετοιμασία των προσπαθειών μείωσης από σήμερα έως το 2050. Η χρήση των εσόδων σε 
κοινοτικό επίπεδο θα επιτρέψει την καλή οργάνωση της ευρωπαϊκής έρευνας σε σχέση ιδιαίτερα 
με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Τροπολογία 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.

1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προϊόντα εξ ολοκλήρου ώστε να 
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οδηγηθεί η αγορά σε μια κατανάλωση  πιο φιλική προς το κλίμα. Η δωρεάν διάθεση στρεβλώνει 
τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης δημοπράτηση θα 
συμβάλλει στην αποφυγή μια μεγάλης γραφειοκρατίας και θα επιβραβεύσει τις καλύτερες 
επιδόσεις. Η διαρροή διοξειδίου του άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή 
παραγωγή από χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί για μια ολοκληρωμένη διεθνή συμφωνία για την 
αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν προβλέποντας για τις εισαγωγές την 
υποχρέωση μιας εξωτερικής πιστοποίησης των δικαιωμάτων εκπομπών.

Τροπολογία 169
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(α) 90 % της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό 
σύστημα για το 2005·

(α) 80 % της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό 
σύστημα για το 2008·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έτος 2008 είναι το πρώτο έτος με δεδομένα ΕΕ-ΣΕΕ για το σύνολο των 27 κρατών-μελών. 
Επιπλέον,ο ορισμός της εγκατάστασης αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2008.

Η πρόταση αυτή συνίσταται στην προσθήκη 10% επιπλέον στο συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 
που θα δημοπρατηθούν μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα επιτεύγματα μεταξύ έτους (η)του 
βασικού Πρωτοκόλλου του Κυότο και του 2008 που είναι και το πρώτο έτος δεσμευτικής 
περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τα επιτεύγματα των
μεμονωμένων χωρών που έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο όπως προβλέπεται στα
συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 και 2008.
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Τροπολογία 170
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(ba) Το 10 % συνολικού αριθμού 
δικαιωμάτων που πρόκειται να 
διανεμηθούν στα κράτη μέλη κατόπιν 
δημοπράτησης ανάλογα με τα 
επιτεύγματα μεταξύ του βασικού έτους 
του Πρωτοκόλλου του Κυότο και του 
έτους 2008 προκειμένου να αξιολογηθούν 
οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν έως 
την ημερομηνία θέσπισης του κοινοτικού 
πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έτος 2008 είναι το πρώτο έτος με δεδομένα ΕΕ-ΣΕΕ για το σύνολο των 27 κρατών-μελών. 
Επιπλέον,ο ορισμός της εγκατάστασης αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2008. 

Η πρόταση αυτή συνίσταται στην προσθήκη 10% επιπλέον στο συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 
που θα δημοπρατηθούν μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα επιτεύγματα μεταξύ έτους (η)του 
βασικού Πρωτοκόλλου του Κυότο και του 2008 που είναι και το πρώτο έτος δεσμευτικής 
περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τα επιτεύγματα των
μεμονωμένων χωρών που έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο όπως προβλέπεται στα
συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 και 2008.

Τροπολογία 171
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) όσον 
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αφορά τη διανομή δικαιωμάτων μεταξύ 
των κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης εντός της 
Kοινότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κριτήρια όπως γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες και μειονεκτήματα 
γεωγραφικών περιοχών, 
απομακρυσμένων, ορεινών ή νησιωτικών. 

Or. el

Τροπολογία 172
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) η 
διανομή δικαιωμάτων μεταξύ ορισμένων 
κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα κριτήριο σε σχέση με τις γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες και μειονεκτήματα 
γεωγραφικών περιοχών, 
απομακρυσμένων, ορεινών ή νησιωτικών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς που διανέμονται θα έπρεπε να συμβάλουν στους 
κοινοτικούς στόχους οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με ιδιαίτερη έμφαση στις 
περιφερειακές περιοχές.

Τροπολογία 173
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3 α.Η Επιτροπή διανέμει τα έσοδα από 
τους πλειστηριασμούς μεταξύ των 
κρατών μελών ανάλογα με τα 
δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τύπο κατανομής που προβλέπεται στο 
παράρτημα IIa.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τους 
πλειστηριασμούς οι οποίοι διοργανώνονται σε κοινοτικό επίπεδο. Στην περίπτωση που
αποφασισθεί πλειστηριασμός εκ μέρους κρατών μελών, είναι επιθυμητή η εξίσου διανομή των 
εσόδων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που 
αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

3. Οι εισπράξεις που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων 
από πλειστηριασμούς που αναφέρονται 
στο σημείο β) αυτής, χρησιμοποιούνται για 
τους ακόλουθους σκοπούς:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 175
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που 
αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, ινα 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς:

3. Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που 
αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων πρέπει να οδηγήσει σε μια μεταφορά χρήματος εκ μέρους 
των ρυπογόνων βιομηχανιών σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, αποθήκευση άνθρακα ή αποφυγή εκπομπών άνθρακα.

Η διαδικασία πιστοποίησης, σε πλαίσιο σεβασμού των έξι κριτηρίων του Ελσίνκι για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα το έκτο που αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, θα 
έπρεπε να αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης των τροπικών 
δασών.

Στην ΕΕ, ο τομέας των δασών και της ξυλείας αντισταθμίζει ποσοστό μεταξύ 10 και 20% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 176
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών·

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και 
προγράμματος επίδειξης για τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στην ΕΕ απαιτεί χρόνο και θα έπρεπε να βασίζεται στην 
αρχή της αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους. Ο άνθρακας θα έπρεπε να 
χρησιμοποιείται στο μέλλον διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια. Προκειμένου να
συμβεί τούτο είναι αναγκαία πρόσθετη στήριξη για την καθιέρωση νέων τεχνολογιών στον 
ενεργειακό τομέα που βασίζεται στον άνθρακα.

Τροπολογία 177
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, καθώς και την τήρηση της 
δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 
2020·

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, καθώς και την τήρηση της 
δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 
2020, περιλαμβανομένων των επενδύσεων
στα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ ή τις τρίτες 
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χώρες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) καλύπτεται από την τροπολογία στο άρθρο 10, 
παράγραφος προκειμένου να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 50% 
τουλάχιστον των εσόδων από τον πλειστηριασμό στις ενδιαφερόμενες εταιρείες υπό τον όρο ότι 
οι εταιρείες αυτές θα διαθέτουν τα έσοδα αυτά σε τεχνολογίες με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα 
περιλαμβανομένης της CCS. Οι διοικητικές δαπάνες που μπορούν να καλύπτονται από τα 
απομένοντα έσοδα του ΣΕΕ.

Τροπολογία 178
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) καλύπτεται από την τροπολογία στο άρθρο 10, 
παράγραφος προκειμένου να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 50% 
τουλάχιστον των εσόδων από τον πλειστηριασμό στις ενδιαφερόμενες εταιρείες υπό τον όρο ότι 
οι εταιρείες αυτές θα διαθέτουν τα έσοδα αυτά σε τεχνολογίες με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα 
περιλαμβανομένης της CCS. Οι διοικητικές δαπάνες που μπορούν να καλύπτονται από τα 
απομένοντα έσοδα του ΣΕΕ.
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Τροπολογία 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 180
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα

(γ) των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα 
περιλαμβανομένης της δέσμευσης και 
γεωλογικής αποθήκευσης αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως από σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στην ΕΕ απαιτεί χρόνο και θα έπρεπε να βασίζεται στην 
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αρχή της αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους. Ο άνθρακας θα έπρεπε να 
χρησιμοποιείται στο μέλλον διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια. Προκειμένου να
συμβεί τούτο είναι αναγκαία πρόσθετη στήριξη για την καθιέρωση νέων τεχνολογιών στον 
ενεργειακό τομέα που βασίζεται στον άνθρακα.

Τροπολογία 181
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γα) τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων που βασίζονται στην 
καύση άνθρακα ή την αντικατάστασή 
τους με περισσότερο αποτελεσματικές 
μονάδες με χαμηλότερες εκπομπές CO2

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στην ΕΕ απαιτεί χρόνο και θα έπρεπε να βασίζεται στην 
αρχή της αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους. Ο άνθρακας θα έπρεπε να 
χρησιμοποιείται στο μέλλον διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια. Προκειμένου να
συμβεί τούτο είναι αναγκαία πρόσθετη στήριξη για την καθιέρωση νέων τεχνολογιών στον 
ενεργειακό τομέα που βασίζεται στον άνθρακα.

Τροπολογία 182
Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γα) για έρευνα και ανάπτυξη καθώς και 
την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες για τους πλειστηριασμούς θα μειώσουν την ικανότητα των εταιρειών να επενδύουν 
σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες καθώς και σε έρευνα και ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς θα έπρεπε να ανακυκλώνονται προκειμένου να καλύπτουν τις 
δαπάνες για την ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογιών και των προσπαθειών για έρευνα και 
ανάπτυξη. Τα έσοδα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την επίλυση των οποιωνδήποτε 
γενικών προβλημάτων προϋπολογισμού.

Τροπολογία 183
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(γα) την περαιτέρω ανάπτυξη καθαρών 
πηγών ενέργειας όπως το υδρογόνο

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τη διανομή των δικαιωμάτων, επισημαίνουμε ότι η προτεινόμενη οδηγία παρέχει 
σήμερα δικαιώματα για τις επιπτώσεις της ενεργοβόρου βιομηχανίας λόγω ανταγωνισμού από 
βιομηχανίες εκτός ΕΕ που δεν υπόκεινται τους ίδιους ρυθμιστικούς περιορισμούς για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (“διαρροή άνθρακα”).

Τροπολογία 184
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο
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ανεπτυγμένες χώρες· ανεπτυγμένες χώρες, ειδικά με την 
ανάπτυξη της πιστοποίησης καθώς και 
για πρόσθετα μέτρα των κρατών μελών ή 
των περιφερειών τους προκειμένου να 
βελτιωθεί η συμβολή κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη για τα δάση 
και τις χρήσεις του ξύλου, διατηρώντας 
τις άλλες λειτουργίες του δάσους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων πρέπει να οδηγήσει σε μια μεταφορά χρήματος εκ μέρους 
των ρυπογόνων βιομηχανιών σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, αποθήκευση άνθρακα ή αποφυγή εκπομπών άνθρακα.

Η διαδικασία πιστοποίησης, σε πλαίσιο σεβασμού των έξι κριτηρίων του Ελσίνκι για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα το έκτο που αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, θα 
έπρεπε να αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης των τροπικών 
δασών.

Στην ΕΕ, ο τομέας των δασών και της ξυλείας αντισταθμίζει ποσοστό μεταξύ 10 και 20% των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 185
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή ή την 
αντιστροφή της αποδάσωσης ή της 
υποβάθμισης του εδάφους, ιδιαίτερα στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) καλύπτεται από την τροπολογία στο άρθρο 10, 
παράγραφος προκειμένου να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 50% 
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τουλάχιστον των εσόδων από τον πλειστηριασμό στις ενδιαφερόμενες εταιρείες υπό τον όρο ότι 
οι εταιρείες αυτές θα διαθέτουν τα έσοδα αυτά σε τεχνολογίες με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα 
περιλαμβανομένης της CCS. Οι διοικητικές δαπάνες που μπορούν να καλύπτονται από τα
απομένοντα έσοδα του ΣΕΕ.

Τροπολογία 186
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες
χώρες, οι οποίες έχουν επικυρώσει το
Πρωτόκολλο του Kυότο και θα
επικυρώσουν τη μελλοντική διεθνή  
σύμβαση, συμβάλλουν στην πρόσθετη
μείωση των εκπομπών των αεριών του
θερμοκηπίου πέραν του 20% που πρέπει
να επιτευχθεί εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα συνεισφέρουν σημαντικά
στη διαμόρφωση οικονομίας χαμηλών
εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας τα χρήματα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων να επενδυθούν με στόχο  την δημιουργία οικονομίας χαμηλών εκπομπών όχι μόνο 
στα όρια της Kοινότητας, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. H κλιματική αλλαγή, άλλωστε, 
δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί συλλογική προσπάθεια.

Τροπολογία 187
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 3 - στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
και

στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και μόνωσης, τη 
χορήγηση επιδομάτων, ή την πρόβλεψη 
ειδικών τιμολογίων για βασικά αγαθά ή 
άλλων οικονομικών διευκολύνσεων·

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η μέθοδος του πλειστηριασμού θα εφαρμοστεί σε κλάδους οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων, είναι σημαντικό ένα μέρος των εσόδων του πλειστηριασμού να διοχετευθεί στην 
ενίσχυση των  καταναλωτών και νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, που θα 
πληγούν περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών.

Τροπολογία 188
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ α) τη μείωση του αντίκτυπου του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
γεωγραφικά και δημογραφικά 
προβλήματα, με την λήψη πρόσθετων 
μέτρων για την ανάπτυξη αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής·

Or. el
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Τροπολογία 189
Alyn Smith

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(στα το μετριασμό του αντίκτυπου του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
γεωγραφικά και δημογραφικά 
προβλήματα, παρέχοντάς τους πρόσθετα 
μέσα για την ανάπτυξη αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα που διανέμονται από τους πλειστηριασμούς θα έπρεπε να συμβάλλουν στους 
κοινοτικούς στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με ιδιαίτερη έμφαση 
στις περιφερειακές περιοχές.

Τροπολογία 190
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και την προώθηση 
επιχειρηματικών δράσεων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα και αυξάνοντας τη 
χρηματοδότηση για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες, για την έρευνα και 



PE409.397v01-00 46/110 AM\730636EL.doc

EL

ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, καθώς και  για τεχνικές 
βελτιώσεις υποδομών.

Or. el

Τροπολογία 191
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) καλύπτεται από την τροπολογία στο άρθρο 10, 
παράγραφος προκειμένου να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 50% 
τουλάχιστον των εσόδων από τον πλειστηριασμό στις ενδιαφερόμενες εταιρείες υπό τον όρο ότι 
οι εταιρείες αυτές θα διαθέτουν τα έσοδα αυτά σε τεχνολογίες με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα 
περιλαμβανομένης της CCS. Οι διοικητικές δαπάνες που μπορούν να καλύπτονται από τα
απομένοντα έσοδα του ΣΕΕ.

Τροπολογία 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3α. Το 50 % τουλάχιστο των εσόδων 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου, την αποφυγή της 
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αποδάσωσης και την υποβάθμιση των 
δασών καθώς και για την 
προπροσαρμογή του κλίματος στις χώρες 
που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα I 
της UNFCCC.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 193
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3 α. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιστρέφουν, σύμφωνα με τους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, το 50% 
τουλάχιστον των εσόδων που 
προέρχονται από τους πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εσόδων από τους πλειστηριασμούς 
που αναφέρονται στο σημείο β) της 
παραγράφου αυτής, στις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους οι 
οποίες συμμετέχουν στους 
πλειστηριασμούς υπό τον όρο ότι τα 
χρήματα θα διατεθούν σε τεχνολογίες με 
χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα 
περιλαμβανομένης της δέσμευσης και 
γεωλογικής αποθήκευσης των αερίων 
θερμοκηπίου. Δεν χορηγούνται
επιστροφές στους παραγωγούς
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ηλεκτρικής ενέργειας εκτός εάν πρόκειται
για ηλεκτρισμό που παράγεται σε
σύνδεση με την κατανάλωση
βιομηχανικής θερμότητας ή παράγεται
από κατάλοιπα που προέρχονται από μια
βιομηχανική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 50% τουλάχιστον των εσόδων που προέρχονται από τους πλειστηριασμούς πρέπει να 
επιστρέφονται στις εταιρείες που συμμετέχουν στον πλειστηριασμό υπό τον όρο ότι οι εταιρείες 
αυτές θα διαθέσουν τα χρήματα σε επενδύσεις για τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη δύνανται, στο πλαίσιο των κανόνων περί κρατικών ενυσχίσεων να
υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές επενδύσεις των εταιριών, προκειμένου όμως να υπάρχουν 
ισότιμοι όροι μεταξύ των εταιρειών είναι επιθυμητό να παρέχουν τα κράτη μέλη ένα ακόμη 
μερίδιο των εσόδων από τους πλειστηριασμούς στις εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτούς. Ο
τομέας της ενέργειας δεν θα έχει επιστροφή εσόδων δεδομένου ότι μπορεί εύκολα να
μετακυλίσει το κόστος στους καταναλωτές.

Τροπολογία 194
Alyn Smith

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3 α. Η Επιτροπή Εξασφαλίζει ότι η 
εφαρμογή των σημείων (a), (β), (στ) και
(στα) της παραγράφου 3 συμβάλλει στην 
ενίσχυση το κοινοτικού στόχου για 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και ότι η εφαρμογή του σημείου
(ζ) της παραγράφου αυτής θα 
περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, τις 
δαπάνες που αντιμετωπίζουν οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα έσοδα που διανέμονται από τους πλειστηριασμούς θα έπρεπε να συμβάλλουν στους
κοινοτικούς στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με ιδιαίτερη έμφαση
στις περιφερειακές περιοχές.

Τροπολογία 195
Lena Ek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η μορφή 
των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο κοινοτικό 
σύστημα, καθώς και το ότι τυχόν άλλοι 
συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη 
λειτουργία του πλειστηριασμού. Το εν 
λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
με όλους τους σχετικούς φορείς 
εκμετάλλευσης πριν από την υποβολή του 
κανονισμού αυτού. Οι πλειστηριασμοί 
πρέπει να σχεδιάζονται και να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα:
(α) σκοπός των πλειστηριασμών πρέπει 
να είναι η διανομή δικαιωμάτων στους 
φορείς εκμετάλλευσης και/ή στους
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μεσάζοντες της αγοράς για μια τιμή που 
θα προσδιορίζεται από την αγορά και δεν 
θα επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των 
εσόδων ή την επίτευξη μιας 
προκαθορισμένης τιμής
(β) πρέπει να διατηρείται στην αγορά 
επαρκής ρευστότητα ανά πάσα στιγμή, 
ιδιαίτερα το 2013. Για το σκοπό αυτό, η 
διαδικασία θα έπρεπε να είναι 
προβλέψιμη, ιδιαίτερα όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα και την ακολουθία των 
πλειστηριασμών και τον αριθμό των 
δικαιωμάτων που θα είναι διαθέσιμα
(γ) οι πλειστηριασμοί πρέπει να είναι 
ανοιχτοί στον οποιονδήποτε κάτοχο
ισχύοντος λογαριασμού στο πλαίσιο του
ΣΕΕ τηςΕΕ ικανού να παράσχει
οικονομικές εγγυήσεις ότι θα τηρήσει τις
δεσμεύσεις
(δ) οι φορείς εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα 
πρέπει να έχουν δίκαιη και ισότιμη 
πρόσβαση και μπορούν να συμμετέχουν 
πλήρως
(ε) η συμμετοχή δεν πρέπει να επιβάλει 
παράλογο οικονομικό βάρος στους φορείς 
εκμετάλλευσης
(στ) όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες 
ταυτόχρονα και
(g) οι συμμετέχοντες δεν πρέπει, κατόπιν 
συνεννόησης μεταξύ τους, να 
υπονομεύουν τη διεξαγωγή του 
πλειστηριασμού.
Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του σημείου γ) είναι η διευκρίνιση του ορισμού του συμμετέχοντος σε πλειστηριασμούς 
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και ιδιαίτερα να καταστήσει βέβαιο το ότι οι συμμετέχοντες θα παρέχουν εγγυήσεις ότι είναι σε 
θέση να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Εάν τούτο δεν συμβεί, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
ευκαιρίες για κερδοσκοπική συμπεριφορά.

Τροπολογία 196
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις Η μορφή των 
πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο κοινοτικό 
σύστημα, καθώς και το ότι τυχόν άλλοι 
συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη 
λειτουργία του πλειστηριασμού. Το εν 
λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

5. Έως την 30η Ιουνίου 2010, η Επιτροπή 
πρέπει να υιοθετήσει έναν κανονισμό 
σχετικά με τον χρόνο, τη διαχείριση και 
άλλες πτυχές των πλειστηριασμών ώστε να 
διασφαλίζεται ότι διενεργούνται κατά 
τρόπο ανοιχτό, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις Η μορφή των πλειστηριασμών 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση των 
φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα, καθώς 
και το ότι τυχόν άλλοι συμμετέχοντες δεν 
υπονομεύουν τη λειτουργία του 
πλειστηριασμού. Το εν λόγω μέτρο, με 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου [23 παράγραφος 3].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο επίπεδο βεβαιότητας για τη βιομηχανία, οι 
κανόνες που διέπουν τους πλειστηριασμούς πρέπει να γίνουν γνωστοί το συντομότερο δυνατόν 
και για το λόγο αυτό η ημερομηνία πρέπει να μετατοπιστεί.
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Τροπολογία 197
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3 α. Τα κράτη μέλη καθώς και ένας 
αρμόδιος φορέας που ορίζεται από την 
Επιτροπή μπορούν να αγοράζουν και να 
πωλούν δικαιώματα στην αγορά 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται η 
διακύμανση της τιμής άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα μπορεί να παρουσιάζει άνοδο ή πτώση, οι υπερβολικές όμως διακυμάνσεις 
είναι δυνατόν να βλάψουν την αγορά. Καλό θα ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις. 
Τούτο μπορούν να πράξουν οι κυβερνήσεις ή π.χ.ο ευρωπαϊκός οργανισμός άνθρακα.

Τροπολογία 198
Esko Seppänen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5α. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, έναν σαφή 
ορισμό των δικαιωμάτων εκπομπών που 
θα αποκλείει τη δημιουργία καρτέλ στις 
χρηματαγορές και στο πλαίσιο των 
πλειστηριασμών, να δώσει προνομιούχο 
θέση σε εκείνους που θα 
χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά 
για την παραγωγή ενέργειας ή την 
παραγωγή βιομηχανικών αγαθών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τη απουσία σαφών κανόνων, τα δικαιώματα εκπομπών θα είναι χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 
Στην περίπτωση που οι πλειστηριασμοί και οι δευτερογενείς αγορές ανοίξουν σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους (περιλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών, των κεφαλαίων υψηλού 
κινδύνου, των κρατικών κεφαλαίων κ.λπ.) θα υπάρξει κίνδυνος καθαρά κερδοσκοπικής 
διαμόρφωσης των τιμών. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση στην αρχική διαδικασία των 
πλειστηριασμών πρέπει να είναι ανοικτή μόνο για τους ενδιαφερόμενους που χρειάζονται 
δικαιώματα εκπομπών στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Τροπολογία 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για 
εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

Απαίτηση αδείας εκπομπών για τις 
εισαγωγές

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που θα 
απαιτούν από τους εισαγωγείς να 
εκχωρούν δικαιώματα σε σχέση με τα 
εισαγώμενα προϊόντα ενεργειακής 
έντασης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 6 και 8 με 
εναρμονισμένο τρόπο στην περίπτωση 
που οι τομείς αυτοί δεν λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος .

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό  ότι οι κοινοτικές
εγκαταστάσεις που δέν λαμβάνουν
δωρεάν διανομή δικαιωμάτων και
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής
αερίων άνθρακα θα έχουν συγκρίσιμη 
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λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν 
κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας.

μεταχείριση με τις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις τρίτων χωρών.

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

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

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

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, η AIR θα 
εφαρμόζεται σε σχέση με προϊόντα που 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 
προσδιορίζονται ως υποκείμενα σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή
σε διεθνή ανταγωνισμό μέχρις ότου άλλες 
χώρες και διοικητικές οντότητες
υπαχθούν σε δεσμευτικές και 
επαληθεύσιμες ενέργειες για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από 
τους εισαγωγείς η τους εξαγωγείς 
προϊόντων θα απαιτείται αντιστοίχως να 
εκχωρούν ή να λαμβάνουν δικαιώματα 
στην περίπτωση που:
(α) η χώρα η διοικητική οντότητα εντός 
της οποίας παρήχθησαν τα προϊόντα 
κατατάσσονται από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία βάσει του 
άρθρου 23(2), μεταξύ εκείνων που δεν 
υπόκεινται σε δεσμευτικά και 
επαλήθευσιμα μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπίου, βάσει του 
πλαισίου διεθνούς δράσης μετά το 2012 
σε σχέση με το κλίμα και
(β) έχει θεσπισθεί για τα προϊόντα αυτά, 
μια μεθοδολογία βάσει της παραγράφου
3.
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Η AIR δεν εφαρμόζεται σε εισαγωγές 
προϊόντων που παράγονται σε χώρες ή
διοικητικές οντότητες ΣΕΕ της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 26.

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Η Επιτροπή πρέπει να υπολογίζει το 
μέσο επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκύπτει από την 
παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων στην Κοινότητα 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από 
ανεξάρτητα επαληθευμένες εκθέσεις 
βάσει του άρθρου 14 και όλων των 
σχετικών εκπομπών που καλύπτονται από 
το ΣΕΕ της ΕΕ. Η Επιτροπή καθορίζει
σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 23(2),
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό μιας
AIR που εφαρμόζεται σε προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε 
υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή στο 
διεθνή ανταγωνισμό, ισοδύναμη με το 
μέσο επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκύπτουν από την 
παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων στην 
Κοινότητα πολλαπλασιαζόμενη με το 
τονάζ των εισαγόμενων προϊόντων.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης.

4. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
καθορισμός μεθοδολογιών σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να 
συγκεκριμενοποιεί απαιτήσεις για τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκθέσεις 
για την παραγωγή προϊόντων, η δε 
διαβίβαση των πληροφοριών αυτών να 
επαληθεύεται ανεξάρτητα, στο πλαίσιο 
των κανονισμών της που εγκρίνονται 
βάσει των άρθρων 14.15.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες 
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε 

5. Απαιτείται από τους εισαγωγείς 
προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να 
υποβάλουν γραπτή δήλωσή της σε σχέση 
με τις εισαγωγές αυτές. Η γραπτή 
δήλωση πρέπει να επιβεβαιώνει ότι 
επαρκής αριθμός δικαιωμάτων, όπως 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
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επόμενο έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

παράγραφο 3, έχει εκχωρηθεί στο 
κοινοτικό μητρώο σε σχέση με τα 
εισερχόμενα προϊόντα σύμφωνα με 
ειδικές διοικητικές διαδικασίες που θα 
καθορίζονται μέσω των κανονισμών της 
Επιτροπής.

6. Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό της 
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
9α κατά την περίοδο 2013 έως 2020 
διατηρείται ως απόθεμα για 
νεοεισερχόμενους, ως η μέγιστη 
ποσότητα που μπορεί να κατανεμηθεί 
στους νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η AIR ενδέχεται να πληρούται από 
δικαιώματα ΕΕ ή δικαιώματα βάσει ενός
ΣΕΕ τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται ως 
ισοδύναμο με το κοινοτικό σύστημα.

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.
7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της 
το 2020.

7. Το σύνολο των σχετικών διατάξεων
AIR και των μέτρων εφαρμογής 
εγκρίνονται και εφαρμόζονται το 
αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2012.

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε 
ποσοστό έως και 100 τοις εκατό της 
ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 6.
9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8. 

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και κάθε χρόνο στη συνέχεια, η 
Επιτροπή προσδιορίζει, λαμβάνοντας η 
υπόψη τα στοιχεία που που υποβάλλουν 
οι ενδιαφερόμενοι, τους τομείς και τα 
προϊόντα που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 2.
Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον 
άνθρακα, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον 
άνθρακα, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

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

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός οδήγησε σε σημαντική 
αύξηση του κόστους παραγωγής·

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

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

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

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

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

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

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προϊόντα εξ ολοκλήρου ώστε να 
οδηγηθεί η αγορά σε μια κατανάλωση  πιο φιλική προς το κλίμα. Η δωρεάν διάθεση στρεβλώνει 
τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης δημοπράτηση θα 
συμβάλλει στην αποφυγή μια μεγάλης γραφειοκρατίας και θα επιβραβεύσει τις καλύτερες 
επιδόσεις. Η διαρροή διοξειδίου του άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή 
παραγωγή από χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί για μια ολοκληρωμένη διεθνή συμφωνία για την 
αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν προβλέποντας για τις εισαγωγές την 
υποχρέωση μιας εξωτερικής πιστοποίησης των δικαιωμάτων εκπομπών.

Τροπολογία 200
Hannes Swoboda

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

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

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.06.10 να 
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα 
εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους. Για να εξασφαλισθεί 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. Η 
δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα δεν συνδέονται με σημείο αναφοράς.
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Τροπολογία 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.06.10 να 
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα 
εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα για την κατανομή των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 6 και 8 με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Για τους τομείς ή κλάδους της 
βιομηχανίας που εκτίθενται σε κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, η αναλογία των 
δικαιωμάτων που κατανέμονται δωρεάν 
είναι της τάξης του 100% εφόσον μια 
διεθνής συμφωνία δεν θα θεωρείται 
ικανοποιητική, με βάση τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικοί κανόνες κατανομής των δωρεάν δικαιωμάτων είναι δυνατόν να καθορισθούν 
ένα έτος νωρίτερα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Καλό θα ήταν να επιβεβαιώνεται στο σώμα της οδηγίας ότι οι τομείς οι κλάδοι της βιομηχανίας 
που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δωρεάν 
κατανομής δικαιωμάτων μέχρις ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία σε διεθνές 
επίπεδο. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προβλέψεις
επενδύσεων εντός ΕΕ.
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Τροπολογία 202
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τον Ιούνιο 
2010, να υιοθετήσει πρόσθετα πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 και 8α με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η νομική βεβαιότητα, όλες οι ουσιαστικές διατάξεις πρέπει να 
παρατίθενται στην ίδια την οδηγία.

Τροπολογία 203
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Αρχής γενομένης από το 2013,
διαθέτουν όλα τα επιδόματα χωρίς 
επιβάρυνση για την πολύ χρονική 
περίοδο. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009, να υιοθετήσει πλήρως
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για
την κατανομή των δικαιωμάτων που
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 με
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εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων δεν είναι αναγκαίος για την επίτευξη του στόχου μείωσης 
των εκπομπών CO2 στην ΕΕ δεδομένου ότι θα μπορούσε να συνεπάγεται μαζικές αυξήσεις των 
τιμών της ενέργειας, παρενόχληση την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και πτώση της 
αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Η δωρεάν διανομή που συνδέεται με σημεία αναφοράς 
σε όλη την ΕΕ με την εκ των υστέρων προσαρμογή (λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
παραγωγή) είναι η καλύτερη επιλογή.

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 στο πλαίσιο της παραγωγής ηλεκτρισμού
συνεπάγεται ένα ανώφελο και σημαντικό κόστος σε βάρος των καταναλωτών. Ένας μηχανισμός
δωρεάν διανομής με βάση τα σημεία αναφοράς και την τρέχουσα παραγωγή αποτελεί ένα 
περισσότερο αποτελεσματικό ΣΕΕ.

Τροπολογία 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 
2011 να υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα 
μέτρα εφαρμογής που ισχύουν σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για την 
κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. 1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30 
Ιουνίου 2010 να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει τη χρήση των σημείων αναφοράς και τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους 
και συγκεκριμένα την εναρμονισμένη προσέγγιση με δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιομορφίες του κλάδου, επαρκή κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων και η διαβούλευση με 
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες. Εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες μπορούν απλώς να 
χρησιμοποιηθούν ο ως σημεία αναφοράς μόνο στην περίπτωση που εφαρμόζονται γενικά. Η
αναφορά στις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του παραρτήματος III της 
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παρούσας οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διευκρινίζεται ο τεχνολογικός 
χαρακτήρας των σημείων αναφοράς.

Τροπολογία 205
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.Ιουνίου 
2011 να υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα 
μέτρα εφαρμογής που ισχύουν σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για την 
κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.Ιουνίου 
2010 να υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα 
μέτρα εφαρμογής που ισχύουν σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για την 
κατανομή των δικαιωμάτων με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις παραγράφους 2 έως 6 και 8 δεν προσθέτει σαφήνεια, δεδομένου ότι η τρίτη 
υποπαράγραφος της παραγράφου 1 προβλέπει ήδη ένα εναρμονισμένο σύστημα παραμέτρων.
Για λόγους ασφαλείας του σχεδιασμού τα συστήματα παραμέτρων θα έπρεπε να συμφωνηθούν 
στα μέσα του 2010.

Τροπολογία 206
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 

Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.
 Στην περίπτωση που ένα απαέριο το 
οποίο προέρχεται από την παραγωγική 
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα 
πρέπει να κατανέμονται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων 
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για 
την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές κατανομής των δωρεάν δικαιωμάτων πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστές προκειμένου 
να υπάρχει σαφήνεια ως προς τη μελλοντική κατάσταση εις τρόπον ώστε να μην εμποδίζονται 
οι επενδύσεις. Η χρήση των απαερίων από την παραγωγική διαδικασία συμβάλλει στη
διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται υπό τις
ειδικές αυτές συνθήκες θα έπρεπε να αποκλείεται από τον πλειστηριασμό και να 
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται η εγκατάσταση η οποία παράγει απαέρια 
δεδομένου ότι χρησιμοποιείται κυρίως εσωτερικά.

Τροπολογία 207
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία εντός της οποίας η επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τους κανόνες για την δωρεάν 



PE409.397v01-00 64/110 AM\730636EL.doc

EL

κατανομή δικαιωμάτων πρέπει να μετατοπισθεί. Πρέπει επίσης οι διατάξεις για το άρθρο αυτό 
να συνδέονται με την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Σύμφωνα με το
άρθρο αυτό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή έναν κατάλογο των 
εγκαταστάσεων και των δωρεάν κατανομών. Είναι αναγκαίο να συζητήσουν τα κράτη μέλη με 
τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών σχετικά με τον προαναφερθέντα 
κατάλογο και ως εκ τούτου, η προτεινόμενη περίοδος δεν είναι αρκετή.

Τροπολογία 208
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατίθεται το μέσον αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι όμως επίσης 
αναγκαίο να υπάρχει αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία 209
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
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διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3. Ο προσδιορισμός των
τομέων στους οποίους εφαρμόζεται η
οδηγία αποτελεί ωστόσο ένα σημαντικό
στοιχείο και πρέπει ως εκ τούτου να 
αποτελεί αντικείμενο ενός κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων δεν είναι αναγκαίος για την επίτευξη του στόχου μείωσης 
των εκπομπών CO2 στην ΕΕ δεδομένου ότι θα μπορούσε να συνεπάγεται μαζικές αυξήσεις των 
τιμών της ενέργειας, παρενόχληση την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και πτώση της 
αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Η δωρεάν διανομή που συνδέεται με σημεία αναφοράς 
σε όλη την ΕΕ με την εκ των υστέρων προσαρμογή (λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
παραγωγή) είναι η καλύτερη επιλογή.

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 στο πλαίσιο της παραγωγής ηλεκτρισμού 
συνεπάγεται ένα ανώφελο και σημαντικό κόστος σε βάρος των καταναλωτών. Ένας μηχανισμός
δωρεάν διανομής με βάση τα σημεία αναφοράς και την τρέχουσα παραγωγή αποτελεί ένα 
περισσότερο αποτελεσματικό ΣΕΕ.

Τροπολογία 210
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή πρέπει να
πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους
κοινωνικούς εταίρους των 
ενδιαφερομένων τομέων, στο πλαίσιο του 
προσδιορισμού των αρχών για τον 
καθορισμό των παραμέτρων που 
αφορούν τους τομείς αυτούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους. Για να εξασφαλισθεί 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. Η 
δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα δεν συνδέονται με σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3. Κατά τον προσδιορισμό 
των αρχών της για τον καθορισμό των 
σημείων αναφοράς για τους 
μεμονωμένους τομείς, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει τη χρήση των σημείων αναφοράς και τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους 
και συγκεκριμένα την εναρμονισμένη προσέγγιση με δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιομορφίες του κλάδου, επαρκή κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων και η διαβούλευση με 
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες. Εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες μπορούν απλώς να 
χρησιμοποιηθούν ο ως σημεία αναφοράς μόνο στην περίπτωση που εφαρμόζονται γενικά. Η
αναφορά στις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του παραρτήματος III της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διευκρινίζεται ο τεχνολογικός 
χαρακτήρας των σημείων αναφοράς.
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Τροπολογία 212
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα όλες οι βασικές διατάξεις πρέπει να 
παρατίθενται στην οδηγία.

Τροπολογία 213
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 

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

τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία εντός της οποίας η επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τους κανόνες για την δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων πρέπει να μετατοπισθεί. Πρέπει επίσης οι διατάξεις για το άρθρο αυτό 
να συνδέονται με την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Σύμφωνα με το
άρθρο αυτό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή έναν κατάλογο των 
εγκαταστάσεων και των δωρεάν κατανομών. Είναι αναγκαίο να συζητήσουν τα κράτη μέλη με 
τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών σχετικά με τον προαναφερθέντα 
κατάλογο και ως εκ τούτου, η προτεινόμενη περίοδος δεν είναι αρκετή.

Τροπολογία 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών με τη χρήση 
σημείων αναφοράς. Υπό την επιφύλαξη 
των κριτηρίων για συγκεκριμένους τομείς 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, 
γενικώς εφαρμοζόμενες εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
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πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

και οι δυνατότητες, περιλαμβανομένων 
των τεχνικών δυνατοτήτων, για τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέτρα πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για μείωση 
συγκεκριμένων εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει τη χρήση των σημείων αναφοράς και τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους 
και συγκεκριμένα την εναρμονισμένη προσέγγιση με δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιομορφίες του κλάδου, επαρκή κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων και η διαβούλευση με 
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες. Εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες μπορούν απλώς να 
χρησιμοποιηθούν ο ως σημεία αναφοράς μόνο στην περίπτωση που εφαρμόζονται γενικά. Η
αναφορά στις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του παραρτήματος III της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διευκρινίζεται ο τεχνολογικός 
χαρακτήρας των σημείων αναφοράς.

Τροπολογία 215
Hannes Swoboda

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών με τη χρήση 
σημείων αναφοράς. Υπό την επιφύλαξη 
των κριτηρίων για συγκεκριμένους τομείς 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, 
χρήση βιομάζας και οι δυνατότητες, 
περιλαμβανομένων των τεχνικών 
δυνατοτήτων, για τη μείωση των 
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εκπομπών. Τα μέτρα πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση που ένα απαέριο το
οποίο προέρχεται από την παραγωγική
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο
κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα
πρέπει να κατανέμονται στον φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για
την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους. Για να εξασφαλισθεί 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. Η 
δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα δεν συνδέονται με σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που 
παρέχει κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές 
ως προς τα αέρια θερμοκηπίου και την 
ενέργεια και για μειώσεις των εκπομπών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και την 
ενεργειακή απόδοση για εγκαταστάσεις 
σε έκαστον τομέα που λαμβάνει δωρεάν 
δικαιώματα. Αυτοί οι τομεακοί δείκτες 
αναφοράς βασίζονται στις βέλτιστες 
τεχνικές και τεχνολογίες που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά μεταξύ των 
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και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

οποίων συγκαταλέγονται τα 
υποκατάστατα, οι εναλλακτικές διεργασίες
παραγωγής, η χρήση βιομάζας, η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και η δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Η 
δωρεάν παροχή δικαιωμάτων σε 
εγκαταστάσεις διενεργείται σε επίπεδο 
που δεν υπερβαίνει εκείνο που 
υποδεικνύει ο αρμόζων τομεακός δείκτης 
αναφοράς, ώστε να επιβραβεύονται οι 
πλέον αποτελεσματικοί φορείς 
εκμετάλλευσης. Συνολικά τα μέτρα μνεία 
των οποίων γίνεται στο πρώτο εδάφιο δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν
κατανομή σε κανέναν παραγωγό
ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση σε
τρίτους. Η δωρεάν κατανομή πρέπει να
ππραγματοποιηθεί σε σχέση με τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού ως υποπροϊόν
της βιομηχανικής διαδικασίας ή
σύμφωνα με το άρθρο 10α(7) και(8) εκτός 
εάν πρόκειται για πώληση σε τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Τροπολογία 217
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές δυνατότητες για τη μείωση πρόκειται να αναγνωριστούν από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής, δεδομένου ότι οι κύριες εκπομπές σε ορισμένους τομείς δεν 
είναι δυνατόν να μειωθούν (διεργασία εκπομπών). Οι συνέπειες που έχουν στην αλλαγή του
κλίματος οι εκπομπές που έχουν υποστεί τη διεργασία είναι οι ίδιες με εκείνες που προέρχονται 
από τον ενεργειακό τομέα. Ως προς την δωρεάν κατανομή (διαρροή αερίων άνθρακα) η 
διαδικασία των εκπομπών η είναι ουσιαστικός παράγοντας κόστους. Ως εκ τούτου οι
τεχνολογικές δυνατότητες για για τη μείωση των εκπομπών θα έπρεπε να αναγνωριστούν 
σύμφωνα με το ισχύον παράρτημα III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ παράγραφος 3.

Τροπολογία 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 

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

τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας,
με εξαίρεση τις συμπαραγωγές και την 
παραγωγή ηλεκτρισμού για ίδια χρήση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικοί κανόνες κατανομής των δωρεάν δικαιωμάτων είναι δυνατόν να καθορισθούν 
ένα έτος νωρίτερα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Καλό θα ήταν να επιβεβαιώνεται στο σώμα της οδηγίας ότι οι τομείς οι κλάδοι της βιομηχανίας 
που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δωρεάν 
κατανομής δικαιωμάτων μέχρις ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία σε διεθνές 
επίπεδο. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προβλέψεις
επενδύσεων εντός ΕΕ.

Τροπολογία 219
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 – εδάφια 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων δεν είναι αναγκαίος για την επίτευξη του στόχου μείωσης 
των εκπομπών CO2 στην ΕΕ δεδομένου ότι θα μπορούσε να συνεπάγεται μαζικές αυξήσεις των 
τιμών της ενέργειας, παρενόχληση την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και πτώση της 
αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Η δωρεάν διανομή που συνδέεται με σημεία αναφοράς 
σε όλη την ΕΕ με την εκ των υστέρων προσαρμογή (λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
παραγωγή) είναι η καλύτερη επιλογή.

Ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 στο πλαίσιο της παραγωγής ηλεκτρισμού 
συνεπάγεται ένα ανώφελο και σημαντικό κόστος σε βάρος των καταναλωτών. Ένας μηχανισμός
δωρεάν διανομής με βάση τα σημεία αναφοράς και την τρέχουσα παραγωγή αποτελεί ένα 
περισσότερο αποτελεσματικό ΣΕΕ.

Τροπολογία 220
Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 

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

αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία του πλειστηριασμού θα αποτελέσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πλειστηριασμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κρίσιμης σημασίας η διαρκής διατήρηση μιας ρευστής αγοράς για τα 
δικαιώματα και η αποφυγή πιθανών δυσλειτουργιών της αγοράς. Χρειάζεται επομένως μια
περίοδος σταδιακής προσαρμογής για να υποστηριχθεί κατά τον δέοντα τρόπο η μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρισμού στην πλήρη διαδικασία πλειστηριασμού εις τρόπον ώστε να περιοριστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ικανότητα και τις τιμές του ηλεκτρισμού, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά για τις εθνικές 
βιομηχανίες λόγω των τιμών της ενέργειας.

Τροπολογία 221
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 

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

παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας
με εξαίρεση
1) τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής
2) την παραγωγή ενέργειας με απόβλητα 
που προέρχονται από τις βιομηχανικές 
παραγωγικές διαδικασίες

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας (CHP) η νέα ο οικονομικότερους τρόπος 
παραγωγής τόσο ηλεκτρισμού όσο και θερμότητας από πρωτογενείς ενεργειακές πηγές. Το 
γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται πολλά κράτη μέλη. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν 
περισσότερο οι εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για η δημιουργία 
τέτοιων εγκαταστάσεων, η πλήρης διαδικασία πλειστηριασμών θα έπρεπε να συνεχίσει 
περιοριζόμενη αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Τόσο για τις άμεσες όσο και για τις 
έμμεσες εκπομπές, τα μέτρα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
διασφαλίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, ότι η κατανομή πραγματοποιείται 
κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για 
τεχνικές αποδοτικές ως προς τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια και για 
μειώσεις των εκπομπών, όπως οι τεχνικές 
υψηλής απόδοσης με συνδυασμένη 
παραγωγή θερμότητας και ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
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πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας,
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται είτε με την βιομηχανική
κατανάλωση θερμότητας είτε από
κατάλοιπα μιας βιομηχανικής 
διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι 
καταναλώνεται από τον ίδιο τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Σε αμφότερες τις
περιπτώσεις η κατανομή
πραγματοποιείται βάσει των ίδιων αρχών
που εφαρμόζονται στη βιομηχανική
δραστηριότητα, όπως αυτή αναφέρεται
στο Παράρτημα I.
Στην περίπτωση ωστόσο που ένα 
απαέριο χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο, όλα τα δικαιώματα πρέπει 
να κατανέμονται δωρεάν στο φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
που δημιουργεί το απαέριο αυτό 
βάσει των ίδιων αρχών κατανομής 
που εφαρμόζονται για την 
εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές υψηλής απόδοσης με συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης CO2 προκειμένου όμως να υλοποιηθούν, 
το ΣΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιομορφία των εγκαταστάσεων αυτών στο πλαίσιο της
μεθοδολογίας που ακολουθεί για την κατανομή των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 223
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και την 
ενεργειακή απόδοση για εγκαταστάσεις 
σε έκαστον τομέα που λαμβάνει δωρεάν 
δικαιώματα. Αυτοί οι τομεακοί δείκτες 
αναφοράς βασίζονται στις βέλτιστες 
τεχνικές και τεχνολογίες που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα 
υποκατάστατα, οι εναλλακτικές διεργασίες
παραγωγής, η χρήση βιομάζας, η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και η δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Η 
δωρεάν παροχή δικαιωμάτων σε 
εγκαταστάσεις διενεργείται σε επίπεδο 
που δεν υπερβαίνει εκείνο που 
υποδεικνύει ο αρμόζων τομεακός δείκτης 
αναφοράς, ώστε να επιβραβεύονται οι 
πλέον αποτελεσματικοί φορείς 
εκμετάλλευσης. Συνολικά τα μέτρα μνεία 
των οποίων γίνεται στο πρώτο εδάφιο δεν
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών ανά μονάδα παραγωγής. Δεν
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για 
τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς 
στους μεμονωμένους τομείς, η Επιτροπή 
πρέπει να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις 
με τους ενδιαφερόμενους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive
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- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Τροπολογία 224
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας (CHP) Είναι δεδηλωμένος 
στόχος της ΕΕ. Παράλληλα με τις άλλες τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, οι κανόνες 
κατανομής πρέπει να καταστήσουν βέβαιο ότι η εμπορία εκπομπών βαδίζει προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών με μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης του CO2, ιδίως 
της CHP. Η τροπολογία συμβάλλει στη συνέπεια με τις άλλες διατάξεις σχετικά με την CHP
στο πλαίσιο της πρότασης.
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Τροπολογία 225
Philippe Busquin

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τον ηλεκτρισμό που
παράγεται από απαέρια τα οποία 
προέρχονται από μια βιομηχανική 
διαδικασία.
Στην περίπτωση που ένα απαέριο το
οποίο προέρχεται από την παραγωγική
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο
κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα
πρέπει να κατανέμονται στον φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για
την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των απαερίων από τις διεργασίες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2.  Η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στο πλαίσιο των εν λόγω ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη 
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δημοπράτηση. Η συνεχής βιώσιμη χρήση των αναπόφευκτων αυτών αερίων μπορεί καλύτερα να
διασφαλισθεί στην περίπτωση που ο παραγωγός τους θα λαμβάνει τα αντίστοιχα δικαιώματα 
και τούτο πραγματοποιείται με την ίδια μέθοδο που εφαρμόζεται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
του παραγωγού των αερίων αυτών.

Τροπολογία 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών.. Δεν
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται είτε με την βιομηχανική
κατανάλωση θερμότητας είτε από
κατάλοιπα μιας βιομηχανικής 
διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι 
καταναλώνεται από τον ίδιο τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Σε αμφότερες τις
περιπτώσεις η κατανομή
πραγματοποιείται βάσει των ίδιων αρχών
που εφαρμόζονται στη βιομηχανική
δραστηριότητα, όπως αυτή αναφέρεται
στο Παράρτημα I.

Στην περίπτωση ωστόσο που ένα
απαέριο χρησιμοποιείται ως
καύσιμο, όλα τα δικαιώματα πρέπει
να κατανέμονται δωρεάν στο φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
που δημιουργεί το απαέριο αυτό
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βάσει των ίδιων αρχών κατανομής
που εφαρμόζονται για την
εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια και η θερμότητα που παράγονται από τις βιομηχανικές διαδικασίες καθώς και η
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με βάση τα κατάλοιπα είναι ενεργειακές λύσεις φιλικές προς
το περιβάλλον σε σχέση με τις βιομηχανικές αυτές διαδικασίες.

Το CO2 από τη χρήση των απαερίων συνδέεται αναπόφευκτα με τις εγκαταστάσεις που
παράγουν τα αέρια αυτά και πρέπει επομένως να αποδοθεί στην εγκατάσταση παραγωγής. 
Διευκολύνει επίσης τον καθορισμό δεικτών αναφοράς, η εφαρμογή των οποίων μειώνει τη 
χρήση του άνθρακα και επομένως τη δημιουργία απαερίων. Αντίθετα, ο πληστηριασμός θα 
επιβαρύνει ανώφελα τις εγκαταστάσεις αυτές και θα αποθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση 
των αερίων.Τροπολογία 227

Dorette Corbey

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται είτε με την βιομηχανική
κατανάλωση θερμότητας είτε από
κατάλοιπα μιας βιομηχανικής 
διαδικασίας που αμφότερες πρέπει να 
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υπόκεινται στα ίδια μέτρα εφαρμογής που 
αναφέρονται στο εδάφιο 1 και την 
παράγραφο 7 όπως εφαρμόζονται στην 
κύρια βιομηχανική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα παρελθόντα έτη η βιομηχανία επενδύσεων σε υψηλής απόδοσης παραγωγή ενέργειας 
και θερμότητας (CHP) και στην παραγωγή ενέργειας από τα βιομηχανικά της κατάλοιπα. Η 
παρούσα πρόταση θεωρεί ότι όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχουν την ίδια 
μεταχείριση με τις ίδιες αρχές κατανομής εφόσον υποτίθεται ότι υπάρχει μια αγορά η 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για παρανόηση. Η ενέργεια και θερμότητα που παράγονται σε 
σχέση με τις βιομηχανικές διαδικασίες παράγονται για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των 
διαδικασιών αυτών. Η βιομηχανική παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με 
τους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό δεδομένου ότι αποτελούν ουσιώδες τμήμα του 
τομέα.

Τροπολογία 228
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
 Στην περίπτωση που ένα αναπόφευκτο 
αέριο από μια παραγωγική διαδικασία 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο, τα 
δικαιώματα πρέπει να κατανέμονται στον 
φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
που παράγει το αναπόφευκτο αέριο βάσει 
των ίδιων αρχών κατανομής που 
εφαρμόζονται για την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και στη συνέχεια η χρήση των αναπόφευκτο αερίων ενισχύουν την ενεργειακή 
απόδοση και συμβάλλουν έτσι στη γενική μείωση των εκπομπών CO2.



PE409.397v01-00 84/110 AM\730636EL.doc

EL

Τροπολογία 229
Paul Rübig

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

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

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος η οποία θα 
οδηγεί σε υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
συγκρίσιμες με εκείνες της Κοινότητας, να 
αναθεωρήσει τα μέτρα αυτά για την 
περίοδο μετά το 2021 ώστε να 
διασφαλίζει ότι η δωρεάν κατανομή 
παρέχεται μόνο όπου αιτιολογείται 
πλήρως υπό το πρίσμα της εν λόγω 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες κατανομής (ανώτατα όρια, καθώς και δωρεάν δικαιώματα) δεν πρέπει να αλλάξουν
εντός της τρέχουσας περιόδου εμπορίας. Τούτο θα μπορούσε να υπονομεύσει κάθε υπολογισμό 
και στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου εκ μέρους των επενδυτών. Η ασφάλεια του 
σχεδιασμού είναι ουσιώδους σημασίας. Η εκ των προτέρων αρχή δήλωσης των κανόνων του 
παιχνιδιού πρέπει να παραμείνει σταθερή για κάποια χρονική περίοδο.

Τροπολογία 230
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1α. Οι εγκαταστάσεις τυγχάνουν της ίδιας
μεταχείρισης είτε προβαίνουν σε 
εξωτερική ανάθεση είτε όχι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν με την παρούσα πρόταση κίνητρα που θα οδηγήσουν σε 
στρεβλώσεις της αγοράς και θα αυξήσουν επίσης τις εκπομπές. Είναι ουσιώδες να
αντικατοπτρίζει το κείμενο της οδηγίας τη διάσταση της «εξωτερικής ανάθεσης» των 
δραστηριοτήτων πολλών τομέων.

Τροπολογία 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1α. Οι εγκαταστάσεις τυγχάνουν της ίδιας
μεταχείρισης είτε προβαίνουν σε 
εξωτερική ανάθεση είτε όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν με την παρούσα πρόταση κίνητρα που θα οδηγήσουν σε 
στρεβλώσεις της αγοράς και θα αυξήσουν επίσης τις εκπομπές. Είναι ουσιώδες να
αντικατοπτρίζει το κείμενο της οδηγίας τη διάσταση της «εξωτερικής ανάθεσης» των 
δραστηριοτήτων πολλών τομέων.

Τροπολογία 232
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1 α. Στους τομείς εκείνους που μπορεί να 
τεκμηριωθεί ότι ο κίνδυνος διαρροής 
αερίων άνθρακα δεν μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με άλλο τρόπο, όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μεγάλο 
τμήμα του κόστους παραγωγής και 
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παράγεται αποδοτικά, ένα μέγιστο ποσόν 
δικαιωμάτων πρέπει να κατανέμεται για 
το κόστος του CO2 που επιβαρύνει τις 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η
κατανομή αυτή πρέπει να βασίζεται στη
μέση ετήσια κατανάλωση των
εγκαταστάσεων αυτών και τον
αναμενόμενο αντίκτυπο του κόστους του
CO2 κατά τον καθορισμό του τυπικού επί 
μέρους κόστους της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και προστίθεται σε 
κάθε δωρεάν κατανομή για τις άμεσες 
εκπομπές και χωρίς μεταβολή του 
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις της τιμής του CO2 θα είναι πιο έντονες για βιομηχανικές διαδικασίες με μεγάλη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που οι παραγωγές αυτές αντιμετωπίσουν το 
διεθνή ανταγωνισμό λόγω έμμεσων εκπομπών CO2 υπάρχει κίνδυνος να απολέσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να υπάρξει κέρδος για το περιβάλλον.

Τροπολογία 233
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1 α. Στους τομείς εκείνους που μπορεί να 
τεκμηριωθεί ότι ο κίνδυνος διαρροής 
αερίων άνθρακα δεν μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με άλλο τρόπο, όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μεγάλο 
τμήμα του κόστους παραγωγής και 
παράγεται αποδοτικά, ένα μέγιστο ποσόν 
δικαιωμάτων πρέπει να κατανέμεται για 
το κόστος του CO2 που επιβαρύνει τις 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η
κατανομή αυτή πρέπει να βασίζεται στη
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μέση ετήσια κατανάλωση των
εγκαταστάσεων αυτών και τον
αναμενόμενο αντίκτυπο του κόστους του
CO2 κατά τον καθορισμό του τυπικού επί 
μέρους κόστους της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και προστίθεται σε 
κάθε δωρεάν κατανομή για τις άμεσες 
εκπομπές και χωρίς μεταβολή του 
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις της τιμής του CO2 θα είναι πιο έντονες για βιομηχανικές διαδικασίες με μεγάλη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που οι παραγωγές αυτές αντιμετωπίσουν το 
διεθνή ανταγωνισμό λόγω έμμεσων εκπομπών CO2 υπάρχει κίνδυνος να απολέσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να υπάρξει κέρδος για το περιβάλλον.

Τροπολογία 234
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφοι 2 και 3

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

διαγράφεται

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



PE409.397v01-00 88/110 AM\730636EL.doc

EL

θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία του πλειστηριασμού θα αποτελέσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πλειστηριασμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κρίσιμης σημασίας η διαρκής διατήρηση μιας ρευστής αγοράς για τα 
δικαιώματα και η αποφυγή πιθανών δυσλειτουργιών της αγοράς. Χρειάζεται επομένως μια
περίοδος σταδιακής προσαρμογής για να υποστηριχθεί κατά τον δέοντα τρόπο η μετάβαση της 
αγοράς ηλεκτρισμού στην πλήρη διαδικασία πλειστηριασμού εις τρόπον ώστε να περιοριστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ικανότητα και τις τιμές του ηλεκτρισμού, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά για τις εθνικές 
βιομηχανίες λόγω των τιμών της ενέργειας.

Τροπολογία 235
Angelika Niebler

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

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

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή για το 
ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται εκτός 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ούτε σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν κατανομή πρέπει να περιορίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής προκειμένου να αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των 
εγκαταστάσεων αυτών που είναι και οι επαρκέστερες σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικού 
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ρεύματος και να εμποδίζονται οι μηχανισμοί στήριξης της συμπαραγωγής στις διάφορες χώρες.

Τροπολογία 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

2. Ο αριθμός των δικαιωμάτων που 
κατανέμονται στις εγκαταστάσεις 
αντιστοιχεί με το αριθμητικό προϊόν του 
αναμενόμενου μέσου όγκου παραγωγής, 
με τον αντίστοιχο τομεακό δείκτη 
αναφοράς της εγκατάστασης, καθώς και 
με τον αριθμό των ημερολογιακών ετών 
που περιλαμβάνονται στην περίοδο μετά 
την έναρξη λειτουργίας. Στην περίπτωση 
που ο όγκος παραγωγής κατά τη διάρκεια 
ενός ημερολογιακού έτους απομακρύνεται 
από την προβλεπόμενη μέση ετήσια 
παραγωγή, ο φορέας εκμετάλλευσης, σε
περίπτωση μείωσης της παραγωγής, 
επιστρέφει στην αρμόδια αρχή, έως την
30η Απριλίου του επόμενου έτους, το 
τμήμα των δικαιωμάτων που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό του όγκου
παραγωγής με τον τομεακό δείκτη
αναφοράς που παραχωρείται στην 
εγκατάσταση. Σε περίπτωση αύξησης της
παραγωγής, οι αρμόδιες αρχές, αφού
λάβουν αίτηση, το αργότερο έως την 30η 
Απριλίου του επόμενου έτους, κατανέμουν 
τα συμπληρωματικά δικαιώματα 
βασιζόμενες στον ίδιο υπολογισμό. Οι
τομεακοί δείκτες καθορίζονται σύμφωνα
με τη διαδικασία ρύθμισης με έλεγχο που
προβλέπεται στο άρθρο [23(3)]. 
Λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές 
δυνατότητες μείωσης των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων. Οι τεχνικά 
αναπόφευκτες εκπομπές που συνδέονται 
με τη διαδικασία δεν λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον προσδιορισμό του τομεακού 
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δείκτη. Το αυτό εφαρμόζεται και στα
απαέρια. Στην περίπτωση που ένα 
απαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο, τα 
δικαιώματα θα πρέπει να κατανέμονται 
στο φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που παράγει το απαέριο 
αυτό σύμφωνα με τις ίδιες αρχές 
κατανομής όπως εφαρμόζονται για την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή θα έπρεπε να είναι δωρεάν σύμφωνα με τον δείκτη αναφοράς της ΕΕ, με μία εκ 
των υστέρων προσαρμογή ανάλογα με την τέχουσα παραγωγή. Η μέθοδος αυτή κατανομής
προβλέπει ένα αποτελεσματικό μέσον για την αλλαγή του κλίματος σε εύλογο κόστος για την όλη 
οικονομία. Το μοντέλο αυτό κατανομής εφαρμόζεται στη νέα παράγραφο 2.

Τροπολογία 237
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 1 – στοιχείο 8 - στοιχείο 1.
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Τροπολογία 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος,
διάφορους εκείνων που παράγουν 
ηλεκτρικό ρεύμα για ίδια χρήση υπό 
μορφήν υποπροϊόντος των βιομηχανικών 
διαδικασιών σύμφωνα με τα άρθρα
10a(7) και (8), σε εγκαταστάσεις 
δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η παραγωγή για ίδια χρήση εκ μέρους των ενεργοβόρων
βιομηχανιών δεν θα έπρεπε να έχει την ίδια μεταχείριση με τους παραγωγούς ηλεκτρικού 
ρεύματος στο πλαίσιο του συστήματος. Οι παραγωγοί αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική 
μεταχείριση σε σχέση με την παραγωγή προϊόντος, δεδομένου ότι η ανταγωνιστική θέση της 
τελικής του χρήσης είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός αγαθού.

Τροπολογία 239
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή για το 
ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται εκτός 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ούτε σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
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θερμοκηπίου. μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν κατανομή θα έπρεπε να περιορίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται σε 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής εις τρόπον ώστε να μην υπονομεύεται η προώθηση των 
μηχανισμών CHP στις διάφορες χώρες.

Τροπολογία 240
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος πλειστηριασμών τον τομέα της ενέργειας, όπως προτείνεται 
για άλλους τομείς, ξεκινώντας από δωρεάν κατανομή 80% το 2013 για την επίτευξη του 100%
έως το 2020. Η σταδιακή εφαρμογή των πλειστηριασμών θα επιτρέψει τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την προσαρμογή τηςπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην 
υψηλότερη ζήτηση βάσει της νέας οδηγίας IPPC.
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Τροπολογία 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος πλειστηριασμών τον τομέα της ενέργειας, όπως προτείνεται
για άλλους τομείς, ξεκινώντας από δωρεάν κατανομή 80% το 2013 για την επίτευξη του 100% 
έως το 2020. Τούτο συμβαίνει κυρίως γιατί η ενεργειακή αγορά της ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί 
πλήρως. Οι υφιστάμενες απομονωμένες αγορές θα εμποδίσουν τη μεταβίβαση της ικανότητας 
που χρειάζεται για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων μιας κατανομής ύψους 100% της 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, η σταδιακή εφαρμογή των πλειστηριασμών θα
επιτρέψει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προσαρμογή τηςπαραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος στην υψηλότερη ζήτηση βάσει της νέας οδηγίας IPPC . Με

Τροπολογία 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στην περίπτωση που για ορισμένους 
παραγωγούς οι διαδικασίες δεν έχουν 
καθορισθεί οι δείκτες αναφοράς 
σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο
[23(3)], θα έπρεπε να παραχωρηθούν 
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στην αντίστοιχη εγκατάσταση 
δικαιώματα εκπομπών σύμφωνα με τη
μέση ετήσια κατανομή για τη δεύτερη 
περίοδο εμπορίας του ΣΕΕ της ΕΕ
προσαρμοσμένη με το γραμμικό 
συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 9. 
Λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές
δυνατότητες που μείωσης των
αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα ή οι 
διαδικασίες δεν καλύπτονται από τη 
δεύτερη περίοδο εμπορίας του ΣΕΕ
τηςΕΕ, εφαρμόζεται μια προσέγγιση που
λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες
εκπομπές “grandfathering”.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι για την ώρα δεν είναι δυνατός ο γενικός καθορισμόςδεικτών 
αναφοράς για όλα τα προϊόντα και διαδικασίες. Τούτο θα μπορούσε να συμβεί για υψηλώς
διαφοροποιημένα προϊόντα που ευθύνονται για περιορισμένο τμήμα των εκπομπών στο πλαίσιο 
του ΣΕΕ. Στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να παραχωρούνται τα δικαιώματα εκπομπών CO2
σύμφωνα με μια προσέγγιση “grandfathering”.

Τροπολογία 243
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 

3. Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής κατά 
την έννοια της οδηγίας 2004/8/ΕΚ πρέπει 
να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα βάσει 
τυποποιημένων δεικτών αναφοράς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δικαιώματα αυτά
θα ελέγχονται και θα εκδίδονται στο 
πλαίσιο μιας εναρμονισμένης 
διαδικασίας.
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εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγ είναι η πλέον αποδοτική 
μορφή παραγωγής ενέργειας. Σε πολλά κράτη μέλη, οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής αποτελούν 
αντικείμενο ενίσχυσης για το λόγο αυτό. Η επιβάρυνση που προβλέπεται στη διάταξη της
παραγράφου 3 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενίσχυση αυτή.

Τροπολογία 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Η θερμότητα που προορίζεται για 
βιομηχανική χρήση, η οποία παράγεται
είτε σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό ρεύμα 
είτε όχι, πρέπει να λαμβάνει δωρεάν 
δικαιώματα ανάλογα με τα δωρεάν 
δικαιώματα που διανέμονται στο 
συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα.

Η θερμότητα που παρέχεται για αστική 
θέρμανση, είτε παράγεται σε συνδυασμό 
με ηλεκτρικό ρεύμα είτε όχι, και πληροί 
τους όρους των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε 
σχέση με την προστασία του 
περιβάλλοντος, πρέπει να λαμβάνει 
δωρεάν δικαιώματα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση σε 
σχέση με άλλους παραγωγούς θερμότητας 
που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό 
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σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή θερμότητας πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους και σαφείς κανόνες. Το
κείμενο αυτό δεν επιτρέπει τη μη ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ συμπαραγωγής με εξωτερική 
ανάθεση και εσωτερικής παραγωγής στο βιομηχανικό τομέα.

Η αστική θέρμανση είναι ένα σημαντικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών, οι κύριοι όμως 
ανταγωνιστές της είναι οι μεμονωμένοι καυστήρες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και δεν 
καλύπτονται από το ΣΕΕ της ΕΕ. Προκειμένου να αποφεύγονται παράλογα οικονομικά κίνητρα 
που θα αυξάνουν τις εκπομπές, οι εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης πρέπει να λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα.

Τροπολογία 245
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής κατά 
την έννοια της οδηγίας 2004/8/ΕΚ πρέπει 
να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα βάσει 
τυποποιημένων δεικτών αναφοράς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δικαιώματα αυτά
θα ελέγχονται και θα εκδίδονται στο 
πλαίσιο μιας εναρμονισμένης 
διαδικασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγ είναι η πλέον αποδοτική 
μορφή παραγωγής ενέργειας. Σε πολλά κράτη μέλη, οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής αποτελούν 
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αντικείμενο ενίσχυσης για το λόγο αυτό. Η επιβάρυνση που προβλέπεται στη διάταξη της
παραγράφου 3 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενίσχυση αυτή.

Τροπολογία 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Οι υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ενέργειας, όπως προσδιορίζονται
(CHP) στην οδηγία 2004/8/ΕΚ πρέπει να 
λαμβάνουν χωρίς χρονικούς περιορισμού 
Μπους, δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή ενέργειας και θερμότητας με 
βάση 1 δείκτη αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις CHP είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
διατήρηση και η επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται και υποστηρίζεται από την 
οδηγία 2004/8/ΕΚ. Θα ήταν αντιπαραγωγική η προσθήκη νέας επιβάρυνσης συνεπεία των 
πλειστηριασμών. Σε πολλές περιπτώσεις, η προώθηση εκ μέρους των κρατών μελών των 
εγκαταστάσεων αυτών ενδέχεται να μην οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, η παραγωγή 
των υφιστάμενων τέτοιων εγκαταστάσεων να μειωθεί και η μελλοντική τους επέκταση να μην 
υλοποιηθεί. Στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός θα αποτελέσει την αρχή η οποία θα διέπει το 
μηχανισμό κατανομής, η εξαίρεση των εγκαταστάσεων αυτών από τους πλειστηριασμούς 
υποστηρίζει την προστασία του κλίματος.
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Τροπολογία 247
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Κάθε εγκατάσταση παραγωγής που 
χρησιμοποιεί τη συμπαραγωγή όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ πρέπει να 
λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα βάσει 
δεικτών αναφοράς εναρμονισμένων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ.αιτιολόγηση στο άρθρο 1 - σημείο 8 - σημείο 1.

Τροπολογία 248
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 

3. Δωρεάν κατανομή πρέπει να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
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μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Η δωρεάν κατανομή πρέπει
επίσης να παρέχεται για την παραγωγή
ενέργειας σε εγκαταστάσεις
συμπαραγωγής που παράγουν ενέργεια 
και θερμότητα για συστήματα αστικής 
θέρμανσης και σε σχέση με την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που 
παράγεται για ίδια κατανάλωση της 
εγκατάστασης αυτής. Κάθε επόμενο έτος 
μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε 
τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να υποδεικνύει με σαφήνεια τις καταστάσεις στις οποίες θα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής που παρέχουν ενεργεία για τα 
συστήματα αστικής θέρμανσης πρέπει να υποστηριχθούν από τις αρχές μεταξύ άλλων και γιατί 
υποστηρίζουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής 
του κλίματος, πρέπει δε να είναι μια δημόσια υπηρεσία προσιτή για την πλειοψηφία του 
πληθυσμού.

Τροπολογία 249
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 

3. Δωρεάν κατανομή πρέπει να παρέχεται 
με τη χρήση μιας μεθόδου δεικτών 
αναφοράς στις εγκαταστάσεις του 
παραγωγής θερμότητας και ενέργειας 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ μέσω συμπαραγωγής υψηλής
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία
2004/8/ΕΚ και στους παραγωγούς 
θερμότητας για αστική θέρμανση  για την 
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εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση με 
στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, άνω του 50% της ζήτησης θερμότητας παρέχεται από την αστική θέρμανση 
που είναι σημαντική σε πολλά κράτη μέλη. Κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται στον τομέα αυτό 
σε σχέση με την αγορά δικαιωμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών 
θέρμανσης, με ανεπιθύμητες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Υπάρχει ο κίνδυνος να
αντικαταστήσουν τα νοικοκυριά την ακριβότερη θέρμανση που παρέχει το δίκτυο με 
μεμονωμένους καυστήρες άνθρακα που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς ελέγχους των 
εκπομπών.

Τροπολογία 250
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Δωρεάν κατανομή πρέπει να παρέχεται
για την παραγωγή θερμότητας που 
διοχετεύεται στις βιομηχανίες ή σε 
άλλους καταναλωτές μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την 
οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση με 
στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά συστήματα στα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τα 
δικαιώματα για την παραγωγή θερμότητας, η νέα οδηγία πρέπει να καθορίσει κοινές διατάξεις 
στην ΕΕ σε σχέση με την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για την παραγωγή θερμότητας, 
γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως ενθάρρυνση στην συμπαραγωγή με υψηλή απόδοση 
θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος (CHP).

Τροπολογία 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Δωρεάν  κατανομή πρέπει να παρέχεται
για την παραγωγή θερμότητας που 
διοχετεύεται στις βιομηχανίες και σε 
άλλους καταναλωτές μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την 
οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση με 
στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θερμότητα που παράγεται με αποδοτικό τρόπο μέσω συμπαραγωγής θερμότητας και 
ενέργειας, ανεξαρτήτως πηγής, είναι ευεργετική για το περιβάλλον και ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να ενθαρρύνεται.
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Τροπολογία 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Article 10a – paragraphs 4 and 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης.

διαγράφεται

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες 
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε 
επόμενο έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για μεμονωμένες εγκαταστάσεις ή για ομάδα εγκαταστάσεων.
Δεν είναι επίσης σαφές αν μου εφαρμόζεται ο διορθωτικός συντελεστής και για ποιο λόγο. Για
να αντιμετωπισθεί κατά τον δέοντα τρόπο ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων, όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή των τομεακών δεικτών αναφοράς, πρέπει να 
κατανέμεται πλήρως. Ο συνδυασμός των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 10α το προβλέπει
και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10α δεν είναι ως εκ τούτου ουσιώδεις.
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Τροπολογία 253
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Article 10a – paragraphs 4 and 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης για 
λόγους συμμόρφωσης με τις ποσότητες 
που ορίζονται σύμφωνα η τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς 
μεταβολή της συνολικής ποσότητας των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9. 
Ένας διορθωτικός συντελεστής πρέπει να 
εφαρμόζεται όπου χρειάζεται για λόγους 
συμμόρφωσης με τις ποσότητες που 
ορίζονται σύμφωνα η τις παραγράφους 1 
έως 3 και χωρίς μεταβολή της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αιτιολογηθούν οι πόροι που διατίθενται για τη δημιουργία των δεικτών αναφοράς και 
δεδομένου του φιλόδοξου χαρακτήρα τους, οι κατανομές πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
συνάρτηση με τους όγκους των δικαιωμάτων όπως έχουν υπολογισθεί με την εφαρμογή των 
δεικτών αυτών αναφοράς. Τα πλεονάσματα του κλάδου όπως αναφέρονται στις παραγράφους
αυτές θα καλύπτονται από τους όγκους των κατανομών καθώς και από τα πλεονάσματα που 
πρέπει να μεταφερθούν στον όγκο που προορίζεται για τις κατανομές. Στην πρώτη περίπτωση, 
μια μείωση δικαιωμάτων που προορίζονται για τις κατανομές αντιστοιχεί σε μια μείωση της 
ζήτησης και μπορούμε επομένως να αναμένουμε ότι τούτο δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των 
τιμών των δικαιωμάτων. Αναφέρεται σαφώς ότι θα τηρηθεί το ανώτατο όριο του ΣΕΕ.

Τροπολογία 254
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης για 
λόγους συμμόρφωσης με τις ποσότητες 
που ορίζονται σύμφωνα η τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς 
μεταβολή της συνολικής ποσότητας των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες αναφοράς θα έπρεπε να καταστούν η κύρια μέθοδος κατανομής. Στην περίπτωση που 
οι δείκτες αυτοί δεν αναπτυχθούν, οι ιστορικές εκπομπές ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο για 
την δωρεάν κατανομή.
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Τροπολογία 255
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών για τις άμεσες εκπομπές σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες διεξάγουν 
δραστηριότητες το 2013 και έχουν λάβει 
δωρεάν κατανομή κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε αναλογία με 
τη συνολική ετήσια κοινοτική ποσότητα, 
το ποσοστό των αντίστοιχων εκπομπών για 
την περίοδο 2005 έως 2007 για τις οποίες 
ευθύνονται οι εν λόγω εγκαταστάσεις. 
Όταν είναι αναγκαίο, εφαρμόζεται 
συντελεστής διόρθωσης.

Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών για τις έμμεσες εκπομπές σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες διεξάγουν 
δραστηριότητες το 2013 δεν υπερβαίνει, 
σε αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής
διόρθωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή τόσο θερμότητας όσο και ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
CHP πρέπει να λαμβάνει δωρεάν κατανομή σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ προκειμένου να 
μην αποθαρρύνεται η αποτελεσματική αυτή τεχνολογία (οδηγία CHP). Ως εκ τούτου η 
παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί. 
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Τροπολογία 256
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εξακριβωμένων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

Or. en

Τροπολογία 257
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης για 
λόγους συμμόρφωσης με τις ποσότητες 
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που ορίζονται σύμφωνα η τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς 
μεταβολή της συνολικής ποσότητας των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αιτιολογηθούν οι πόροι που διατίθενται για τη δημιουργία των δεικτών αναφοράς και
δεδομένου του φιλόδοξου χαρακτήρα τους, οι κατανομές πρέπει να πραγματοποιούνται σε
συνάρτηση με τους όγκους των δικαιωμάτων όπως έχουν υπολογισθεί με την εφαρμογή των
δεικτών αυτών αναφοράς. Οι υπερβάσεις των μέγιστων ορίων του τομέα που αναφέρονται στις 
παραγράφους αυτές θα αντισταθμιστούν από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό, 
ενώ τα πλεονάσματα θα εισρεύσουν στους όγκους που θα τεθούν σε πλειστηριασμό.

Τροπολογία 258
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες 
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε επόμενο 
έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης για λόγους συμμόρφωσης με 
τις ποσότητες που ορίζονται σύμφωνα η 
τις παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς 
μεταβολή της συνολικής ποσότητας των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διόρθωση θα έπρεπε να εφαρμοσθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο καθορισμός ενός 
ανωτέρω ορίου για την κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων σε επίπεδο τομεακού δείκτη 
αναφοράς.

Τροπολογία 259
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων για 
τις άμεσες εκπομπές που συνιστά τη βάση 
υπολογισμού των κατανομών σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο κοινοτικό σύστημα από το 2013 και 
μετά δεν υπερβαίνει, για το 2013, τις 
συνολικές ελεγμένες εκπομπές των 
εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών για τις έμμεσες εκπομπές σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες στο κοινοτικό 
σύστημα μόνο μετά το 2013 δεν 
υπερβαίνει, σε αναλογία με τη συνολική 
ετήσια κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό 
των αντίστοιχων εκπομπών για την 
περίοδο 2005 έως 2007 για τις οποίες 
ευθύνονται οι εν λόγω εγκαταστάσεις. 
Όταν είναι αναγκαίο, εφαρμόζεται
συντελεστής διόρθωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή τόσο θερμότητας όσο και ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
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CHP για βιομηχανική χρήση πρέπει να λμβάνει δωρεάν δικαιώματα στο πλαίσιο των στόχων 
της ΕΕ να μην αποθαρρύνεται η αποδοτική αυτή τεχνολογία (οδηγία CHP). Ως εκ τούτου,  η 
παρ. 3 τροποποιείται.

Τροπολογία 260
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την περίοδο 
2005 έως 2007. Κάθε επόμενο έτος, η 
συνολική κατανομή στις εγκαταστάσεις 
αυτές προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9. 
Όταν είναι αναγκαίο, εφαρμόζεται 
συντελεστής διόρθωσης για λόγους 
συμμόρφωσης με τις ποσότητες που 
ορίζονται σύμφωνα η τις παραγράφους 1 
έως 3 και χωρίς μεταβολή της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αιτιολογηθούν οι πόροι πουδιατίθενται για τη δημιουργία δεικτών αναφοράς
και δεδομένου του φιλόδοξου χαρακτήρα τους είναι αναγκαία η κατανομή ανάλογα με τον όγκο
των δικαιωμάτων όπως αυτός υπολογίζεται κατά την εφαρμογή των δεικτών αυτών. Οι
υπερβάσεις στον τομέα όπως αναφέρονται στις παραγράφους αυτές θα καλυφθούν από τους
όγκους προς δημοπράτηση και τα πλεονάσματα πρόκειται να μετακινηθούν στον όγκο προς 
δημοπράτηση.
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Τροπολογία 261
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για την 
περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε επόμενο 
έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται βάσει 
του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ιστορικές εκπομπές 
των εγκαταστάσεων αυτών για το 2008 ή 
τις μέσες εκπομπές των εγκαταστάσεων 
αυτών κατά τη χρονική περίοδο 2008-
2010. Κάθε επόμενο έτος, η συνολική 
κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές 
προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές για τη
χρονική ,περίοδο 2005-2007 ούτε υποχρέωση αποθήκευσης των δεδομένων αυτώνγια κάθε
εγκατάσταση που περολαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα από το 2013 και ως εκ τούτου, η
παροχή ελεγμένων δεδομένων θα είναι εφικτή από το 2013 και έπειτα.
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