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Τροπολογία 262
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Οι νεοεισερχόμενοι λαμβάνουν 
κατανομή από τον προϋπολογισμό που 
προορίζεται για τον πλειστηριασμό.  Η 
κατανομή διενεργείται κατ' αναλογία 
προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται χωριστό απόθεμα για νέες εγκαταστάσεις επειδή τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προϋπολογισμό δικαιωμάτων για τον πλειστηριασμό από τον οποίο μπορεί να γίνει κατανομή 
στους νεοεισερχόμενους. Πέραν τούτου, ο προϋπολογισμός για νέες εγκαταστάσεις δεν πρέπει 
να είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι αυτές είναι οι κατ' εξοχήν εγκαταστάσεις που παράγουν 
αυξήσεις αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις πρέπει για τον λόγο αυτό 
αλλά και για λόγους βιομηχανικής πολιτικής να μην παρεμποδίζονται από χρηματοοικονομική 
επιβάρυνση υπό την μορφή υποχρέωσης για αγορά πιστοποιητικών.
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Τροπολογία 263
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Οι νεοεισερχόμενοι λαμβάνουν 
κατανομή από τον προϋπολογισμό που 
προορίζεται για τον πλειστηριασμό.  Η 
κατανομή διενεργείται κατ' αναλογία 
προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται χωριστό απόθεμα για νέες εγκαταστάσεις επειδή τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
προϋπολογισμό δικαιωμάτων για τον πλειστηριασμό από τον οποίο μπορεί να γίνει κατανομή 
στους νεοεισερχόμενους. Πέραν τούτου, ο προϋπολογισμός για νέες εγκαταστάσεις δεν πρέπει 
να είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι αυτές είναι οι κατ' εξοχήν εγκαταστάσεις που παράγουν 
αυξήσεις αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις πρέπει για τον λόγο αυτό 
αλλά και για λόγους βιομηχανικής πολιτικής να μην παρεμποδίζονται από χρηματοοικονομική 
επιβάρυνση υπό την μορφή υποχρέωσης για αγορά πιστοποιητικών.

Τροπολογία 264
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 την παροχή 
ρευστότητας σε νεοεισερχόμενους και για 
καταστάσεις της αγοράς που 
δημιουργούν τιμές άνθρακα παράλογα 
υψηλές ή χαμηλές. Η μέγιστη ποσότητα 
που μπορεί να κατανεμηθεί στους 
νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το απόθεμα εξασφαλίζει ρευστότητα (δικαιώματα) για νεοεισερχόμενους. Έχει σημασία για την 
αγορά άνθρακα στο σύνολό της να υπάρχουν μέσα που επιτρέπουν αντιδράσεις σε εξαιρετικές 
καταστάσεις αγοράς. Ζητούμε επιμόνως τη χρήση μέρους του αποθέματος για αύξηση της 
ρευστότητας στην περίπτωση επικίνδυνα υψηλών τιμών άνθρακα. Στην περίπτωση υπερβολικά 
χαμηλών τιμών άνθρακα η ρευστότητα πρέπει να μειωθεί (αυτό το μέτρο πρέπει να εισαχθεί 
στους κανόνες δημοπράτησης). Προτείνουμε περιθώριο τιμών μεταξύ 20 και 50 ευρώ. Τα μέτρα 
ρευστότητας πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των κανόνων δημοπράτησης που εμφαίνονται 
στο άρθρο 10.

Τροπολογία 265
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9, εκτός από τις εγκαταστάσεις 
υψηλής αποδοτικότητας συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ.  
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ικανοποιήσει η ΕΕ το φιλόδοξο συνολικό ανώτατο όριο εκπομπών του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ETS) θα χρειασθεί να αυξηθεί ο αριθμός των 
εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς αντικαθιστούν 
σημαντικές ποσότητες χωριστής θερμικής παραγωγής και ως εκ τούτου αποφεύγουν τις 
εκπομπές CO2 κατά 10 έως 30%. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις σε νέες 
εγκαταστάσεις και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τα υφιστάμενα συστήματα.

Τροπολογία 266
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής.
Όταν απαέρια κάποιας παραγωγικής 
διεργασίας χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα, τα δικαιώματα παραχωρούνται 
στο φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που παράγει τα απαέρια με 
βάση τις ίδιες αρχές χορήγησης που 
ισχύουν για την εγκατάσταση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά τη δημιουργία τους.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάκτησή τους πρέπει να 
επιτρέπεται μέγιστη ευελιξία ως προς τη χρήση των αερίων αυτών.  Η χρήση των απαερίων από 
τις διεργασίες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση 
των πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2.  Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο 
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πλαίσιο των εν λόγω ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη δημοπράτηση.

Τροπολογία 267
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που παράγουν επιτόπου ηλεκτρική ενέργεια δεν πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα διότι το σε CO2 αυτών των αυτόνομων παραγωγών θα αποτελέσει σημαντικό μέρος 
του κόστους του άνθρακα που θα επηρεάσει το πρόβλημα της διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 268
Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς κίνητρα δεν θα υπάρξει επαρκής προσέλκυση νέων επενδύσεων με αποτέλεσμα οι παλιές 
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και λιγότερο αποδοτικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν εν λειτουργία παράγοντας υψηλές 
εκπομπές CO2. Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση πολιτικής δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν την 
απώλεια δισεκατομμυρίων επενδύσεων για ανακοινωθέντα έργα. (Αυτό αποδεικνύεται με την 
πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από την DEΝA και με την ανακοίνωση αρκετών 
ακυρώσεων νέων έργων κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας).

Τροπολογία 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 270
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en



AM\730913EL.doc 9/105 PE409.410v01-00

EL

Τροπολογία 271
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βαθμιαία καθιέρωση πλειστηριασμών στον τομέα της ενέργειας, όπως προτείνεται για άλλους 
τομείς είναι απαραίτητη, ξεκινώντας από 80% δωρεάν κατανομή το 2013 για να επιτευχθεί 
100% δημοπράτηση ακριβώς το 2020. Ο κύριος λόγος είναι προς τούτο είναι ότι η συγχώνευση 
της αγοράς ενέργειας της ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ύπαρξη απομονωμένων αγορών θα 
παρεμποδίσει τη μετάδοση της ικανότητας που απαιτείται για να εξουδετερωθεί η επίπτωση της 
δημοπράτησης κατά 100% στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Πέραν αυτού, η βαθμιαία 
δημοπράτηση θα επιτρέψει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα προσαρμόσει την 
παραγωγή ηλεκτρισμού στην υψηλότερη ζήτηση που θα ανακύψει από την εφαρμογή της νέας 
οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Τροπολογία 272
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση θερμότητας 
από την βιομηχανία ή από κατάλοιπα 
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βιομηχανικών διεργασιών· και στις δύο 
περιπτώσεις τα δικαιώματα 
κατανέμονται δυνάμει των ίδιων μέτρων 
εφαρμογής που εμφαίνονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 και στην 
παράγραφο 7, όπως συμβαίνει με τις 
κύριες βιομηχανικές διεργασίες.

Or. en

Τροπολογία 273
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής.
Όταν απαέρια κάποιας παραγωγικής 
διεργασίας χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα, τα δικαιώματα παραχωρούνται 
στο φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που παράγει τα απαέρια με 
βάση τις ίδιες αρχές χορήγησης που 
ισχύουν για την εγκατάσταση. 

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 
δημοπράτηση. Η συνεχιζόμενη βιώσιμη χρήση των αναπόφευκτων αυτών αερίων μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα αν ο παραγωγός των αερίων αυτών λαμβάνει τα σχετικά δικαιώματα 
και αν αυτό γίνεται με την ίδια μεθοδολογία κατανομής δικαιωμάτων, όπως αυτή εφαρμόζεται 
στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του παραγωγού αυτών των αναπόφευκτών αερίων.
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Τροπολογία 274
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 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση θερμότητας 
από την βιομηχανία ή από κατάλοιπα 
βιομηχανικών διεργασιών υπό τον όρο ότι 
προορίζεται για ιδία κατανάλωση του 
φορέα εκμετάλλευσης· και στις δύο 
περιπτώσεις τα δικαιώματα 
κατανέμονται βάσει των ίδιων αρχών 
κατανομής με εκείνες που ισχύουν για 
αυτή τη βιομηχανική δραστηριότητα 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1.

Πάντως όταν απαέρια κάποιας 
παραγωγικής διεργασίας 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, όλα 
τα δικαιώματα κατανέμονται 
δωρεάν στο φορέα εκμετάλλευσης 
της εγκατάστασης που παράγει τα 
απαέρια με βάση τις ίδιες αρχές 
χορήγησης που ισχύουν για την 
εγκατάσταση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
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these installations and discourage efficient waste gas use.

Τροπολογία 275
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους. Η δημοπράτηση δεν 
εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από τη χρήση αναπόφευκτων 
καταλοίπων και αναπόφευκτων αερίων 
από διεργασίες παραγωγής με σκοπό την 
χρησιμοποίηση της αντίστοιχης 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας εντός 
της εγκατάστασης που παρήγαγε αυτά τα 
αέρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα υλικά που προέρχονται αναπόφευκτα από διεργασίες παραγωγής δεν απορρίπτονται 
αλλά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τούτο συμβάλλει στη 
διατήρηση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών CO2.  Η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται υπό τις ειδικές αυτές περιστάσεις και εάν χρησιμοποιείται επιτόπου δεν υποβάλλεται 
σε πλειστηριασμό.

Τροπολογία 276
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους εκτός εάν προέρχεται 
από
1. συμπαραγωγή ενεργείας και 
θερμότητας, ή 
2. παραγωγή ενέργειας από απόβλητα 
βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 1 – σημείο 1.

Τροπολογία 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010 η 
Επιτροπή δημοσιεύει τους 
εναρμονισμένους κανόνες για την 
κατανομή σε νεοεισερχόμενους και τους 
κανόνες που αποσκοπούν στη 
βελτιστοποίηση των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων - συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων, κλεισίματα, μεταφορές 
εντός της ΕΕ - κανόνες που συντάσσονται 
και εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23, 
παράγραφος 3.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την κατανομή δικαιωμάτων σε νεοεισερχόμενους και οι κανόνες που αφορούν 
κλεισίματα, μεταφορές δικαιωμάτων από εγκαταστάσεις που έκλεισαν σε νέες εγκαταστάσεις 
εντός της ΕΕ και οι διατάξεις για συγκέντρωση δραστηριοτήτων πρέπει να συντάσσονται σε 
κοινοτικό επίπεδο ταυτόχρονα με τους κανόνες για την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 278
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εγκαταστάσεις με παραγωγή που 
αυξάνεται κατά 18% και πλέον κατά μέσο 
όρο ετησίως μεταξύ των ετών αναφοράς 
κατά τη διάρκεια των οποίων για την 
κατανομή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 
παραγωγής και του δεύτερου 
ημερολογιακού έτους της τρέχουσας 
περιόδου εμπορίας μπορούν να ζητήσουν 
κατανομή από το απόθεμα που 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καινούργιες εγκαταστάσεις (αυτές που κτίσθηκαν πριν από την υποβολή στο άρθρο 11) θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με το πρόβλημα ότι θα λειτουργούν κατά τα έτη αναφοράς για την 
διεργασία κατανομής και θα καλύπτονται από την υποβολή που προβλέπεται στο άρθρο 11, 
αλλά θα ακολουθούν πρόγραμμα για τη σταθερή αύξηση της παραγωγής. Για να είναι δυνατή η 
δίκαιη δωρεάν κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές σύμφωνα με σαφή νομική βάση πρέπει να 
περιληφθεί και εν προκειμένω κανόνας ανάλογος με εκείνον στην κοινή θέση για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο ETS).
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Τροπολογία 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφοι 7 και 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως ότου συναφθεί διεθνής συμφωνίας 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις που δεν 
καλύπτονται από την παράγραφο 2 για το 
2013 και εν συνεχεία κάθε έτος
αντιστοιχεί σε 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1  και χωρίς 
να μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι γενικώς εκτεθειμένη σε άγριο διεθνή ανταγωνισμό.  Η 
δημοπράτηση επιβάλλει στις βιομηχανίες αυτές και στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της 
ανυπολόγιστους κινδύνους, ενώ δεν συμβάλλει στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας. Το ανώτατο όριο τίθεται στο 21% και θα επιτευχθεί με ή χωρίς δημοπράτηση, 
μειώνοντας σταθερά τα διαθέσιμα δικαιώματα. Επομένως η κατασκευαστική βιομηχανία πρέπει 
να λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα βάσει δεικτών αναφοράς έως ότου τεθεί σε ισχύ μια διεθνής 
συμφωνία που θα παρέχει ίσους όρους μεταξύ ανταγωνιστών σε παγκόσμια κλίμακα.
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Τροπολογία 280
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Για τις εγκαταστάσεις που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, 
ορίζονται κοινοτικοί ομοιόμορφοι δείκτες 
αναφοράς και εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με 
εναρμονισμένη διαδικασία. Βάσει αυτών 
των δεικτών αναφοράς οι εγκαταστάσεις 
μπορούν να λαμβάνουν 100% δωρεάν 
κατανομή. Οι εγκαταστάσεις που δεν 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
συμπαραγωγή ενέργειας εξαιρούνται από 
αυτήν την δωρεάν κατανομή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τη διεθνή ανταγωνιστική πίεση οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που 
απορρέουν από ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που περιορίζεται στην Ευρώπη δεν πρέπει να 
διοχετεύονται μέσω των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο η 
ανταγωνιστικότητά τους, η δε παραγωγή θα τείνει να μετατοπισθεί σε χώρες χωρίς 
επιβαρύνσεις από τη νομοθεσία για την μεταβολή του κλίματος.  Επομένως είναι απαραίτητο να 
ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση με μακροπρόθεσμη δωρεάν κατανομή βάσει φιλόδοξων δεικτών 
αναφοράς που θα λαμβάνουν υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες.

Τροπολογία 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η Διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 282
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Για τις εγκαταστάσεις που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, 
ορίζονται κοινοτικοί ομοιόμορφοι δείκτες 
αναφοράς και εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με 
εναρμονισμένη διαδικασία. Βάσει αυτών 
των δεικτών αναφοράς οι εγκαταστάσεις 
μπορούν να λαμβάνουν 100% δωρεάν 
κατανομή.  Μετά το 2013 η συνολική 
κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές 
προσαρμόζεται ετησίως βάσει του 
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γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.  Οι εγκαταστάσεις που δεν 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
συμπαραγωγή ενέργειας εξαιρούνται από 
αυτήν την δωρεάν κατανομή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής τελούν συνεχώς υπό πίεση να βελτιστοποιούν την 
ενεργειακή τους απόδοση για να επιβιώσουν από τον διεθνή ανταγωνισμό. Με γνώμονα τη 
διεθνή ανταγωνιστική πίεση οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από ένα 
σύστημα εμπορίας εκπομπών που περιορίζεται στην Ευρώπη δεν πρέπει να διοχετεύονται μέσω 
των προϊόντων.

Τροπολογία 283
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Για τις εγκαταστάσεις που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 2αα, θα 
ορισθούν κοινοτικοί δείκτες αναφοράς 
επιδόσεων σύμφωνα με εναρμονισμένη 
διαδικασία. Η κατανομή δωρεάν 
δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις αυτές 
θα βασίζεται σε αυτούς τους δείκτες 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με φιλόδοξους δείκτες αναφοράς επιδόσεων 
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εξασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων περί εκπομπών όπως και η δημοπράτηση αλλά με πολύ 
χαμηλότερο κόστος. Αυτοί που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις θα αμείβονται και δεν θα 
έρχονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους διεθνούς ανταγωνιστές: μπορεί να 
διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ έως ότου επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία. Οι επιχειρήσεις θα βασίσουν τις αποφάσεις τους σε επενδύσεις σε έργα μείωσης του 
CO2 ή στη χρήση των δικαιωμάτων CO2 για να ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις εκείνων που 
εξαρτώνται από την τιμή αγοράς.

Τροπολογία 284
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Για τις εγκαταστάσεις που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 2αα, θα 
ορισθούν κοινοτικοί δείκτες αναφοράς
επιδόσεων σύμφωνα με εναρμονισμένη 
διαδικασία. Η κατανομή δωρεάν 
δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις αυτές 
θα βασίζεται σε αυτούς τους δείκτες 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με φιλόδοξους δείκτες αναφοράς επιδόσεων 
εξασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων περί εκπομπών όπως και η δημοπράτηση αλλά με πολύ 
χαμηλότερο κόστος.
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Τροπολογία 285
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 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 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως το 79% της δωρεάν 
κατανομής το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι πρόβλημα για όλες τις βιομηχανίες ETS. Μόνον οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος φαίνεται ότι δεν είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό. Επομένως 
ζητούμε επιμόνως να διατηρηθεί δωρεάν μερίδιο κατανομής έως το τέλος της περιόδου. Η 
μείωση του δωρεάν μεριδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον γραμμικό συντελεστή του άρθρου 9 
που οδηγεί σε μείωση κατά 21%.

Τροπολογία 286
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
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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.

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 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, οι δωρεάν κατανομές 
προσαρμόζονται κατά τον γραμμικό 
συντελεστή του άρθρου 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία ανέκαθεν προσπαθούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής 
της και εξακολουθεί να το πράττει. Τα μέτρα αυτορρύθμισης πέτυχαν ήδη να μειώσουν τις 
εκπομπές CO2. Για να μην απειληθεί η θέση της Ευρώπης ως τόπος για τη βιομηχανία, πρέπει 
να επιλεγεί μια οικονομικά δικαιολογημένη μείωση της δωρεάν κατανομής. Δεδομένου ότι ο 
γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9 είναι ήδη πολύ φιλόδοξος στόχος μείωσης, εξακολουθούν 
να υπάρχουν κίνητρα για την περαιτέρω μείωση εκπομπών και ευκαιρίες για νέες επενδύσεις.

Τροπολογία 287
Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Το 2013 και κάθε επόμενο έτος έως 
ότου τεθεί σε ισχύ διεθνής συμφωνία που 
θα περιέχει συγκρίσιμα μέτρα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 28, οι εγκαταστάσεις 
σε τομείς του Παραρτήματος 2αα 
λαμβάνουν 100% των δωρεάν
δικαιωμάτων 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 

Στη συνέχεια ανά πενταετία η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα δωρεάν δικαιώματα για 
τους τομείς του Παραρτήματος 2αα με 
γνώμονα τα κριτήρια που 
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παράγραφο 8. προσδιορίζονται στο άρθρο 28.
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].

Κατά την επανεξέταση του ποια μέτρα 
είναι κατάλληλα για τους τομείς του 
Παραρτήματος 2αα, λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

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·

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

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

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

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 8 και 9 προτείνουν εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες. Οι κλάδοι έντασης 
ενέργειας στο μεταξύ παρέσχαν στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για την έκθεσή τους στον 
διεθνή ανταγωνισμό και για κίνδυνο διαρροής άνθρακα που διατρέχουν.
Εφόσον τα μέτρα για την κατανομή προσδιορίζονται με την τροπολογία της παραγράφου 7, το 
αρχικό κείμενο αμφοτέρων των παραγράφων 8 και 9 καθίστανται παρωχημένα και 
αντικαθίστανται. 

Τροπολογία 288
Esko Seppänen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Το 2013 και κάθε επόμενο έτος έως 
ότου τεθεί σε ισχύ διεθνής συμφωνία που 
θα περιέχει συγκρίσιμα μέτρα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 28, οι εγκαταστάσεις 
σε τομείς του Παραρτήματος 2αα 
λαμβάνουν 100% των δωρεάν
δικαιωμάτων της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.

Στη συνέχεια ανά πενταετία η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα δωρεάν δικαιώματα για 
τους τομείς του Παραρτήματος 2αα με 
γνώμονα τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 28.
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Κατά την επανεξέταση του ποια μέτρα 
είναι κατάλληλα για τους τομείς του 
Παραρτήματος 2αα, λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

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

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να 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·

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

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

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

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλσης 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

Αιτιολόγηση

Έως ότου καθιερωθεί διεθνής συμφωνία με την αποδοχή παγκόσμιας τιμής άνθρακα, η 
κατανομή για την κατασκευαστική βιομηχανία της ΕΕ εντός του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) πρέπει να παραμείνει δωρεάν. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο δεσμευτικών τομεακών συμφωνιών κατά την 
επανεξέταση του μέτρου.

Τροπολογία 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 

Διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 290
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν είναι πλέον απαραίτητη ως λογική συνέπεια των ρυθμίσεων περί κατανομής 
που ορίζονται στην παράγραφο 7.
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Τροπολογία 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συντονισμού.

Τροπολογία 292
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν είναι πλέον απαραίτητη ως λογική συνέπεια των ρυθμίσεων περί κατανομής 
που ορίζονται στην παράγραφο 7.

Τροπολογία 293
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, ελλείψει επικυρωμένης 
διεθνούς συμφωνίας που θα δημιουργήσει 
συνθήκες επί ίσοις όροις για 
εγκαταστάσεις που δεν παράγουν κατά 
κύριο λόγο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτές οι 
εγκαταστάσεις λαμβάνουν την ποσότητα 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6 100% δωρεάν.
Τούτο ισχύει ομοίως για εγκαταστάσεις 
που δεν μπορούν να καταταγούν σαφώς 
σε έναν τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση δικαιωμάτων για τον κατασκευαστικό τομέα θα έχει αρνητικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες καθώς οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με το κόστος της δημοπράτησης 
και με τη σημαντική επιβάρυνση που επιβάλλεται στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας και ιδίως 
έντασης ηλεκτρικής ενέργειας διά του αντικτύπου στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, η 
μετατόπιση της παραγωγής εκτός της ΕΕ θα οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές, ιδίως όταν αυτό 
θα λάβει χώρα σε λιγότερο αποτελεσματικές από περιβαλλοντική άποψη εγκαταστάσεις 
("διαρροή άνθρακα"). Πρέπει να δοθεί έμφαση στις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της 
δημοπράτησης για την ΕΕ.
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Τροπολογία 294
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από 
το 2013 και κάθε επόμενο έτος, 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 1 έως 3 και 
χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων βάσει του 
άρθρου 9. Αυτό περιλαμβάνει 
εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να 
καταταγούν σε συγκεκριμένους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα για δωρεάν δικαιώματα δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Εάν αποδειχθεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους δείκτες αναφοράς είναι δωρεάν. 

Διευκρινίζεται ότι η κατανομή σύμφωνα με δείκτες αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται προς 
το ανώτατο όριο του τομέα ETS.

Τροπολογία 295
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από 
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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.

το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
εγκαταστάσεις σε τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προβλέπεται η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων του συνόλου της ποσότητας 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα για δωρεάν δικαιώματα δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Εάν αποδειχθεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους δείκτες αναφοράς είναι δωρεάν. 

Διευκρινίζεται ότι η κατανομή σύμφωνα με δείκτες αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται προς 
το ανώτατο όριο του τομέα ETS.

Τροπολογία 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10α, παράγραφος 9 αποτελεί ουσιαστικό μέρος των μέτρων κατά της διαρροής 
άνθρακα και πρέπει επομένως να μετατοπισθεί στο άρθρο 10β.
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Τροπολογία 297
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

Διαγράφεται

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:
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί 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·
(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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της παραγράφου 9 απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρο 10α, παράγραφος 
8.

Τροπολογία 298
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 299
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

Διαγράφεται

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:
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί 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·
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(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·
(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους.
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν είναι πλέον απαραίτητη ως λογική συνέπεια των ρυθμίσεων περί κατανομής 
που ορίζονται στην παράγραφο 7.

Τροπολογία 300
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

Διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν είναι πλέον απαραίτητη ως λογική συνέπεια των ρυθμίσεων περί κατανομής 
που ορίζονται στην παράγραφο 7.
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Τροπολογία 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010 και  εν 
συνεχεία ανά 4 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει το Παράρτημα 1α. Τα 
αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής 
εφαρμόζονται το 2020 και εν συνεχεία 
ανά 4 έτη.

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]. Πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους.

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 στην παράγραφο 8, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον 
οποίο είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο 
κλάδο ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει 
το κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του σε 
παρόμοιο τομέα ή υποτομέα που ασκεί 
δραστηριότητα σε τρίτες χώρες οι οποίες 
δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς στις εκπομπές, 
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 ενδέχεται να οδηγεί 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. 

(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
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βάσει των αποδοτικότερων τεχνικών· αποδοτικότερων τεχνικών·
(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·

(γ) της παρούσας και προβλεπόμενης 
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

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα την αιτιολογική έκθεση (σ. 8) και την αιτιολογική σκέψη (20) η τροπολογία 
αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τους ισότιμους όρους μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης εντός και 
εκτός της Κοινότητας.

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα επέρχεται όταν παραγωγοί εντός και εκτός της ΕΕ των 27 δεν 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς άνθρακα ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει την 
ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στη σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το CO2 που οφείλεται 
στη μεταφορά από χώρες εκτός Ευρώπης. 

Τροπολογία 302
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφια 1 έως 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010 και  εν 
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αργότερο και για κάθε ένα από τα 3
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

συνεχεία ανά 4 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει το Παράρτημα 1α. Τα 
αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης 
εφαρμόζονται το 2020 και εν συνεχεία 
ανά 4 έτη.

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]. Πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους.

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 των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική υποχώρηση 
του μεριδίου αγοράς του προς όφελος  
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε χώρες 
εκτός της Κοινότητας που δεν έχουν 
επιβάλει συγκρίσιμους περιορισμούς στις 
εκπομπές, 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 ενδέχεται να οδηγεί 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.



AM\730913EL.doc 41/105 PE409.410v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφια 1 έως 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

9. Το νωρίτερο δυνατόν και μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2010 το αργότερο η Επιτροπή 
προσδιορίζει τους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8.

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

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] και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

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 

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 
και την έμμεση επίπτωση της 
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υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον 
άνθρακα, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

διοχέτευσης του κόστους του CO2 στις 
τιμές ενέργειας στις τιμές των προϊόντων 
χωρίς σημαντική υποχώρηση του 
ανταγωνισμού 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 ενδέχεται να οδηγεί 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικοί τομείς χρειάζονται βεβαιότητα όσο το δυνατόν νωρίτερα και δεν είναι ανάγκη να 
αναθεωρηθεί η διάταξη μετά από τρία έτη. Ο μόνον λόγος για επανεξέταση του ποιοι τομείς 
πληρούν τις προϋποθέσεις θα ήταν η έγκριση σχετικής διεθνούς συμφωνίας με παρόμοιους 
περιορισμούς για την βιομηχανία. Η διεργασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής και 
να επιτελείται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς τομείς και να λαμβάνει επίσης υπόψη 
τον έμμεσο αντίκτυπο της διοχέτευσης του κόστους του CO2 στις τιμές ενέργειας. Η απώλεια 
μεριδίου αγοράς είναι μόνον ένα πιθανό κριτήριο για τη μέτρηση της απώλειας ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 304
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει τους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
8.

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και εν συνεχεία ανά 3 έτη, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι για να δημιουργηθεί ένα δίκαιο σύστημα.

Τροπολογία 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.

9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2009 το 
αργότερο η Επιτροπή προσδιορίζει τους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 8 
και το ποσοστό δωρεάν δικαιωμάτων που 
λαμβάνουν οι εγκαταστάσεις σε αυτούς 
τομείς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατόν οι ισχύουσες αβεβαιότητες που πλήττουν τις 
αποφάσεις περί επενδύσεων στους σχετικούς τομείς.

Τροπολογία 306
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει τους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
8.

9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2009 το 
αργότερο και  εν συνεχεία ανά 5 έτη, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των επενδύσεων και του σχεδιασμού μπορεί να επιτευχθεί για τις βιομηχανίες και 
τους τομείς έντασης ενέργειας, εάν καθορισθεί εκ των προτέρων ποιοι τομείς πρόκειται να 
λάβουν 100% δωρεάν δικαιώματα. Το καθεστώς "έντασης ενέργειας" θα εξετάζεται στην 
περίπτωση αυτή μόνον ανά 5 έτη. Για να αποφευχθούν τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα τούτο 
πρέπει να είναι μακροπρόθεσμο καθεστώς έως ότου υπάρξει διεθνής συμφωνία που θα περιέχει 
τους ίδιους στόχους προστασίας όπως συμβαίνει βάσει του ETS της ΕΕ.

Τροπολογία 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
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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:

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 ή ενδοκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

Or. en

Αιτιολόγηση

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Τροπολογία 308
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών, όπως γειτνίαση με 
χώρες και αγορές στις οποίες ο υπό 
εξέταση κλάδος δεν υπόκειται σε 
δεσμευτικούς στόχους ή οι εγκαταστάσεις 
των γειτονικών χωρών ή αγορών δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές απόδοσης 
χαμηλής ως προς τον άνθρακα, αλλά και 
αγορών προϊόντων  της έκθεσης των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό·

Or. el
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν αδυναμία να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, χωρίς σημαντική υποχώρηση του μεριδίου αγοράς προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα που 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. Είναι λοιπόν ανάγκη οι κλάδοι αυτοί να τύχουν δωρεάν 
παροχής δικαιωμάτων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας τους. 

Τροπολογία 309
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πρώτων υλών στην 
Κοινότητα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες καθίσταται όλο και περισσότερο βασικός παράγοντας για την 
επιτυχή οικονομική ανάπτυξη και έχει, συνεπώς, μεγάλη στρατηγική σημασία. Η τεράστια 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει η δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής 
για ορισμένες βιομηχανίες θα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της εντόπιας παραγωγής και τη 
στροφή στην αγορά από τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση της εξάρτησης από 
πρώτες ύλες. Θα οδηγούσε επίσης στη μετατόπιση της παραγωγής σε τρίτες χώρες που 
διαθέτουν πρώτες ύλες.

Τροπολογία 310
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πρώτων υλών στην 
Κοινότητα. Οι πρώτες ύλες αποτελούν 
σημαντικό οικονομικό παράγοντα και 
επομένως η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση 
πρώτων υλών έχει μεγάλη σημασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες καθίσταται όλο και περισσότερο βασικός παράγοντας για την 
επιτυχή οικονομική ανάπτυξη και έχει, συνεπώς, μεγάλη στρατηγική σημασία. Η τεράστια 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει η δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής 
για ορισμένες βιομηχανίες θα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της εντόπιας παραγωγής και τη 
στροφή στην αγορά από τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση της εξάρτησης από 
πρώτες ύλες. Θα οδηγούσε επίσης στη μετατόπιση της παραγωγής σε τρίτες χώρες που 
διαθέτουν πρώτες ύλες.

Τροπολογία 311
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β Διαγράφεται
Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα
 Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
και συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
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με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:
- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·

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

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η προβληματική αντιμετωπίσθηκε σε μεγάλο βαθμό με την εισαγωγή μοντέλου δεικτών 
αναφοράς. Έχοντας υπόψη την οξεία αύξηση των τιμών ενέργειας η επινόηση δεικτών 
αναφοράς προωθεί επίσης τις επενδύσεις σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες, πράγμα που 
αντιπροσωπεύει επίσης ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Τροπολογία 312
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εντάσεως ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 3, 
στοιχείο (κα α) λαμβάνουν ποσότητα 
100% δωρεάν δικαιωμάτων που 
υπολογίζεται βάσει της ετήσιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
(μέσος όρος των ετών 2008-2011) επί 
έναν συντελεστή εκπομπής CO2 για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος εντός 
της Κοινότητας.

Αυτή η κατανομή βασίζεται σε δείκτες 
αναφοράς αποδοτικότητας (κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα 
παραγωγής προϊόντος).

- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
- η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10α.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
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ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Τροπολογία 313
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης ορισμένων επιχειρήσεων 
εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας 

 Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
και συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
έννοια του ορισμού του άρθρου 3, 
στοιχείο (κα α) λαμβάνουν δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων βάσει του ποσού 
CO2 που εκπέμπεται κατά την παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενεργείας την οποίαν 
καταναλώνουν. Αυτή η κατανομή 
καθορίζεται βάσει δεικτών αναφοράς.
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αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:
- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
- η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10α.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοοικονομική επιβάρυνση του συνόλου του πλειστηριασμού πρέπει σε τελική ανάλυση 
να καταλογισθεί στον καταναλωτή ηλεκτρικής ενεργείας και το πλήρες κόστος να διοχετευθεί 
στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τούτο συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλή επιβάρυνση  για τις 
εγκαταστάσεις βιομηχανιών εντάσεως ηλεκτρικής ενεργείας, καθόσον θέτει εν κινδύνω την σε 
διεθνές επίπεδο ανταγωνιστικότητά τους. Για να διαφυλαχθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα και 
να προληφθεί η "διαρροή" καταναλωτών πρέπει να προβλεφθεί δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
στις εγκαταστάσεις αυτές για να αντισταθμισθεί η επιβάρυνση που απορρέει από την αύξηση 
των τιμών ενέργειας.
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Τροπολογία 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 

άνθρακα

Απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
δικαιώματα  

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

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 οι εισαγωγείς 
προϊόντων που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 
πιο κάτω και για τα οποία έχει 
καταρτισθεί μεθοδολογία σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3 
καλούνται αντιστοίχως να επιστρέφουν 
δικαιώματα ή εξουσιοδοτούνται να 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα 
με τις διαδικασίες της παραγράφου 3.

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

2. Τα προϊόντα που αποτελούν αφορμή 
για τις διατάξεις της παραγράφου 1 είναι 
αυτά που παρουσιάζουν κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα και προέρχονται από 
χώρες οι οποίες, στην περίπτωση των 
αναπτυγμένων χωρών, δεν έχουν 
αναλάβει δεσμεύσεις συγκρίσιμες με 
εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και, στην περίπτωση των 
αναδυομένων χωρών, δεν έχουν 
εφαρμόσει νέες, κατάλληλες, μετρήσιμες, 
κοινοποιήσιμες και επαληθεύσιμες 
δράσεις. Με γνώμονα την έκβαση την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
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23, παράγραφος 2 καταρτίζει έως τις 30 
Ιουνίου 2010 κατάλογο των χωρών 
προέλευσης τις οποίες αφορούν αυτές οι 
διατάξεις. 

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

Στο πλαίσιο επίσης της  διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 23, παράγραφος 
2, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
τομέων και προϊόντων που αποτελούν 
αφορμή για τις διατάξεις αυτές 
αξιολογώντας τον κίνδυνο διαρροής 
εκπομπών βάσει των τομέων που 
εμφαίνονται στο άρθρο 10α, παράγραφος 
8 καθώς και των ακόλουθων κριτηρίων:

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

(α) του αντικτύπου του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών στο κόστος 
παραγωγής, από την άποψη του οριακού 
κόστους (περιλαμβανομένης της 
μετακύλισης περιστασιακών εξόδων) 
στην περίπτωση δωρεάν κατανομής ή 
από την άποψη του μέσου κόστους στην 
περίπτωση δημοπράτησης·

(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. με χρήση των 
πλέον αποδοτικών τεχνολογιών·
(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων και 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·
(ε) των προβλέψιμων μεταβολών στην 
παγκόσμια και περιφερειακή ζήτηση για 
κάθε τομέα·
(στ) του κόστους μεταφοράς αγαθών για 
τον τομέα· 
(ζ) του κόστους επένδυσης στην 
κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής για 
τον εν λόγω τομέα.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
ισχύουν για εισαγωγές αγαθών που 
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παράγονται σε χώρες ή περιοχές που 
συνδέονται με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 25 αυτής της 
οδηγίας.
3. Η ποσότητα δικαιωμάτων τις οποίες 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ:
- αφενός, του μέσου όρου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενο 
τόνο που προέρχονται από την κοινοτική 
παραγωγή των σχετικών αγαθών 
πολλαπλασιαζόμενο με την ποσότητα των 
εισαγόμενων αγαθών. Στον δεύτερο 
υπολογισμό η μέση εκπομπή μπορεί να 
αντικατασταθεί από ευνοϊκότερο 
συντελεστή εκπομπών εάν ο εισαγωγέας 
μπορεί να προσκομίσει απόδειξη, βάσει 
ελέγχου που θα έχει διεξαγάγει 
εξελεγκτική οντότητα διαπιστευμένη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η διεργασία 
παραγωγής με την οποία 
παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα του 
παράγει χαμηλότερες εκπομπές από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο·
και, αφετέρου, της μέσης ποσότητας 
δωρεάν δικαιωμάτων για την παραγωγή 
αυτών των προϊόντων σε κοινοτική 
κλίμακα.
Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
συνόλου προσδιορίζει, εάν είναι θετική, 
την ποσότητα δικαιωμάτων την οποία 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ή, εάν είναι αρνητική, την ποσότητα που 
μπορούν να λάβουν δωρεάν.
Για τον προσδιορισμό της μέσης 
ποσότητας αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από την παραγωγή 
διαφόρων αγαθών ή κατηγοριών αγαθών 
στο σύνολο της Κοινότητας, η Επιτροπή 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 2, λαμβάνει υπόψη τις 
δηλωμένες εκπομπές που έχουν 
επαληθευθεί υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 14.
4. Προς διευκόλυνση της θέσπισης του 
τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων 
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που επιστρέφονται κατά την εισαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στους 
φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν 
δηλώσεις σχετικά με την κατασκευή των 
σχετικών προϊόντων και να ζητήσει 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των ως άνω 
δηλώσεων στο πλαίσιο των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 
15. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη δήλωση των επιπέδων 
εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίες συνδέονται με την κατασκευή 
εκάστου προϊόντος ή κατηγορίας 
προϊόντων.
5. Κανονισμός που εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 2 ορίζει τις 
προϋποθέσεις επιστροφής ή δωρεάν 
εκχώρησης δικαιωμάτων για τους 
εισαγωγείς. Αυτός ο κανονισμός ορίζει 
επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εισαγωγείς τους οποίους αφορά το παρόν 
άρθρο δηλώνουν την απαραίτητη 
επιστροφή δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ποσότητα των αγαθών που εισάγονται.
6. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων 
που μπορούν να δημοπρατήσουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 
αυξάνεται κατά την ποσότητα 
δικαιωμάτων που επιστρέφουν οι 
εισαγωγείς για να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των οποίων μνεία γίνεται 
στην παράγραφο 1 και μειώνεται κατά 
την ποσότητα δικαιωμάτων που 
λαμβάνουν οι εισαγωγείς σύμφωνα με την 
ιδία παράγραφο. Αυτές οι διακυμάνσεις 
κατανέμονται μεταξύ κρατών μελών 
σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 10, 
παράγραφος 2.
7. Τα πρόσθετα έσοδα από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού που απορρέουν από την 
απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
δικαιώματα κατανέμονται μεταξύ 
κρατών μελών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
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παράγραφο 6. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν 50% αυτών των πρόσθετων 
εσόδων στο παγκόσμιο ταμείο 
προσαρμογής. 
8. Για να ικανοποιούν τη δυνάμει της 
παραγράφου 1 υποχρέωσή τους για 
επιστροφή δικαιωμάτων οι εισαγωγείς 
μπορεί να χρησιμοποιούν δικαιώματα, 
μόρια ERU και CER έως το ποσοστό που 
χρησιμοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης 
κατά το προηγούμενο έτος ή δικαιώματα 
από το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
τρίτου κράτους που αναγνωρίζεται ότι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο περιορισμού 
ισοδύναμο προς εκείνο του συστήματος 
της Κοινότητας.
9. Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
και συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η έκθεση συνοδεύεται από οιεσδήποτε 
προτάσεις ενδείκνυνται, ιδίως, προς 
προσαρμογή του ποσοστού δικαιωμάτων 
που λαμβάνονται δωρεάν από τους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους δυνάμει του 
άρθρου 10 α. 
Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο 
που σημειώνουν τα εκτελεστικά μέτρα για 
τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 έως 8.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
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αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στους οικονομικούς φορείς μια κάποια βεβαιότητα για την περίοδο μετά το Κυότο 
χρειάζεται να καθορίσουμε τώρα τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα ο οποίος με το να περιλαμβάνει εισαγωγείς προϊόντων στην ΕΕ από χώρες που 
παραμένουν εκτός διεθνούς συμφωνίας, θα τους εντάξει σε ισότιμο πλαίσιο με τους φορείς 
εκμετάλλευσης της ΕΕ.

Τροπολογία 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εγκαταστάσεις ενεργοβόρων κλάδων 
και επί μέρους κλάδων οι εγκαταστάσεις 
των οποίων καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 2, εδάφιο 4 β, 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας ωφελούνται από 
αντιστάθμιση του κόστους άνθρακα η 
οποία περιέχεται στην τιμή της 
ηλεκτρικής ενεργείας την οποίαν 
αγοράζουν υπό τη μορφή δωρεάν 
κατανομών αποκαλουμένων 
'αντισταθμιστικών κατανομών εμμέσων 
εκπομπών'. Αυτή η διάταξη ισχύει τη 
ελλείψει ικανοποιητικής διεθνούς 
συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 
28(1) που εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις 
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αυτού του τύπου.
– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·

Το ακαθάριστο ποσό αυτών των 
αντισταθμιστικών κατανομών εμμέσων 
εκπομπών ισούται προς το γινόμενο της 
ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενεργείας των σχετικών εγκαταστάσεων 
επί το μέσο ύψος των εκπομπών άνθρακα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες 
συνδέονται με την οριακή παραγωγή 
ηλεκτρικής ενεργείας (βάση άνθρακας), 
ήτοι 0,9 t/MWh. Ως ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενεργείας νοείται η μέση 
εξακριβωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενεργείας κατά τα τελευταία τρία έτη.

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

Το καθαρό ποσό των αντισταθμιστικών 
κατανομών εμμέσων εκπομπών 
υπολογίζεται για εκάστη εγκατάσταση με 
την εφαρμογή συντελεστού στάθμισης 
στο ακαθάριστο ποσό ο οποίος 
αντιστοιχεί στην απόκλιση από την 
ενεργειακή επίδοση αναφοράς για εκάστη 
βιομηχανική διεργασία που εξετάζεται.
Οι αντισταθμιστικές κατανομές εμμέσων 
εκπομπών αφαιρούνται για έκαστο 
κράτος μέλος από τον όγκο των 
κατανομών που υπόκεινται σε 
πλειστηριασμό εν σχέσει προς τους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενεργείας.
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 οι εισαγωγείς 
και εξαγωγείς προϊόντων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η παράγραφος 3 
κατωτέρω και για τα οποία έχει θεσπισθεί 
μεθοδολογία υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η παράγραφος 4 υποχρεούνται να 
επιστρέψουν ή δικαιούνται να λάβουν 
αντιστοίχως δωρεάν δικαιώματα 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4.
Τα προϊόντα που επιφέρουν την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 2 είναι 
εκείνα που παρουσιάζουν κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα και προέρχονται από 
κράτη τα οποία στην περίπτωση 
ανεπτυγμένων κρατών δεν έχουν 
αναλάβει δεσμεύσεις συγκρίσιμες προς 
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εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και στην περίπτωση των πιο 
προηγμένων οικονομικά αναπτυσσόμενων 
κρατών δεν έχουν εισαγάγει νέες, 
μετρίσιμες, επαληθεύσιμες και 
κοινοποιημένες δράσεις σύμφωνα με 
διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.
3. Προς διευκόλυνση της θέσπισης του 
τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων 
που επιστρέφονται κατά την εισαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4,η 
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στους 
παραγωγούς να υποβάλλουν δηλώσεις 
σχετικά με την κατασκευή των σχετικών 
προϊόντων και να ζητήσει ανεξάρτητη 
εξακρίβωση των ως άνω δηλώσεων στο 
πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών 
που εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 
και 15. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη δήλωση των επιπέδων 
εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίες συνδέονται με την κατασκευή 
εκάστου προϊόντος ή κατηγορίας 
προϊόντων.
4. Κανονισμός που εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23(2) ορίζει τις προϋποθέσεις 
επιστροφής ή δωρεάν εκχώρησης 
δικαιωμάτων για τους εισαγωγείς. Αυτός 
ο κανονισμός ορίζει επίσης τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εισαγωγείς τους οποίους αφορά το παρόν 
άρθρο δηλώνουν την απαραίτητη 
επιστροφή δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ποσότητα των αγαθών που εισάγονται.
5. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων 
που μπορεί να δημοπρατήσει ο 
εξουσιοδοτημένος κοινοτικός φορέας 
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυξάνεται κατά 
την ποσότητα δικαιωμάτων που 
επιστρέφουν οι εισαγωγείς για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
οποίων μνεία γίνεται στην παράγραφο 2 
και μειώνεται κατά την ποσότητα 
δικαιωμάτων που λαμβάνουν οι 
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εξαγωγείς σύμφωνα με την ιδία 
παράγραφο.
6. Τα πρόσθετα έσοδα από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού που απορρέουν από την 
απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
δικαιώματα καταβάλλονται σε ταμείο 
έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ σχετικά 
με την ενέργεια και την καταπολέμηση 
της αλλαγής του κλίματος.
7. Για να ικανοποιούν τη δυνάμει της 
παραγράφου 2 υποχρέωσή τους για 
επιστροφή δικαιωμάτων οι εισαγωγείς 
μπορεί να χρησιμοποιούν δικαιώματα, 
μόρια ERU και CER έως το ποσοστό που 
χρησιμοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης 
κατά το προηγούμενο έτος ή δικαιώματα 
από το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
τρίτου κράτους που αναγνωρίζεται ότι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο περιορισμού 
ισοδύναμο προς εκείνο του συστήματος 
της Κοινότητας.
8. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010 η 
Επιτροπή εγκρίνει διατάξεις σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23(2) οι οποίες επιτρέπουν στους 
εξαγωγείς των αγαθών που 
προσδιορίζονται στο σημείο 2 ως 
ανωτέρω να λαμβάνουν δικαιώματα 
δωρεάν από το μητρώο τηςΚοινότητας 
για τις κοινοτικές εξαγωγές που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2013. Προς τούτο δημιουργείται 
αποθεματικό δικαιωμάτων ο όγκος του 
οποίου είναι x% (x<2%) του συνολικού 
ποσού δικαιωμάτων εντός της 
Κοινότητας.
9. Έως τις 30 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή 
εκπονεί μελέτη των νομικών θεμάτων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 
εξασφαλίζεται ότι το συγκεκριμένο μέσο 
είναι σύμμορφο προς το διεθνές εμπορικό 
δίκαιο. Εάν ενδείκνυται, η Επιτροπή 
εκπονεί σχέδιο και χρονοδιάγραμμα 
επικοινωνίας και διαβούλευσης με τα 
λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη σχετικά με 
τα μέσα προς αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων που έχουν προσδιορισθεί 
κατά τον πλέον ικανοποιητικό δυνατό 
τρόπο.
10. Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με 
την έκβαση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η έκθεση συνοδεύεται από 
οιεσδήποτε προτάσεις ενδείκνυνται προς 
προσαρμογή του ποσοστού δικαιωμάτων 
που λαμβάνονται δωρεάν από τους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους δυνάμει 
του άρθρου 10 α. 
Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο 
που σημειώνουν τα εκτελεστικά μέτρα για 
τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 2 έως 10.

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. fr
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Τροπολογία 316
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων εντάσεως 
ηλεκτρικής ενέργειας

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

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
έννοια του ορισμού του άρθρου 3, 
στοιχείο κα α λαμβάνουν δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων βάσει του ποσού 
CO2 που εκπέμπεται κατά την παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενεργείας την οποίαν 
καταναλώνουν. Αυτή η κατανομή 
καθορίζεται βάσει δεικτών αναφοράς.

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
– η συμπερίληψη στο κοινοτικό 
σύστημα εισαγωγέων προϊόντων που 
παράγονται από τους κλάδους ή τους 
επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
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βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενεργείας μετακυλίουν το πλήρες κόστος που προέρχεται από την 
προτεινόμενη πλήρη δημοπράτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας υπό τη μορφή 
υψηλοτέρων τιμών ηλεκτρικής ενεργείας. Συνεπώς τούτο το άχθος πρέπει να το φέρει σε τελική 
ανάλυση ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενεργείας. Τούτο συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο άχθος 
επί των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως για τις 
εγκαταστάσεις βιομηχανιών εντάσεως ηλεκτρικής ενεργείας, καθόσον θέτει εν κινδύνω την σε 
διεθνές επίπεδο ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
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συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

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

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

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

– η προσαρμογή του αριθμού των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
του κόστους του CO2 που περνά στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για τους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10 α ως ιδιαιτέρως 
πληττόμενοι από αυτό το κόστος.

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλάδοι που δέχονται τον αντίκτυπο χρειάζεται να έχουν βεβαιότητα όσον αφορά τον 
μελλοντικό αντίκτυπο του EU ETS επί της λειτουργίας τους όσο το δυνατόν νωρίτερα για να 
λαμβάνουν αποφάσεις περί επενδύσεων στο μέλλον. Η ανασκόπηση πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει εξέταση του κόστους του CO2 το οποίο μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους κλάδους που έχουν υψηλότερες έμμεσες εκπομπές από ό,τι άμεσες εκπομπές, 
λόγος για τον οποίον πλήττονται ιδιαιτέρως από τις τιμές ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 318
Philippe Busquin

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

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

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
που συνδέονται με τη διάσκεψη COP 131

και συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ενώ αντιμετωπίζουν κατά 
ισοδύναμο τρόπο τις ανταγωνιζόμενες 
βιομηχανίες χάρις στην τήρηση των 
κριτηρίων της παραγράφου 3, και κατόπιν 
διαβούλευσης με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλει προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση ειδικά των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 

2. Η αναλυτική έκθεση της παραγράφου 1 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το χρονικό 
πλαίσιο έως την πλήρη υλοποίηση και
περιλαμβάνεται:

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

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από όλους τους κλάδους που καλύπτονται 
από το άρθρο 10α·

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

– για συνέπειες διαρροής που δεν 
καλύπτονται από άλλα μέσα, συστήματα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα για τους 
εξαγωγείς και εισαγωγείς προϊόντων που 
παράγονται από τους κλάδους που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
10α. Αυτά τα συστήματα δεν μειώνουν τη 
ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων.

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

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που συμμορφώνονται προς τα 
σχετικά κριτήρια της παραγράφου 3 και 
οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
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και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

1 13η Διάσκεψη των συμβαλλομένων 
μερών της σύμβασης-πλαισίου 
UNFCCC και 3η Διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο 
του Κυότο που πραγματοποιήθηκαν στο 
Μπαλί της Ινδονησίας από 3 έως 14 
Δεκεμβρίου 2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ότι μόνον διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της UNFCC γίνονται δεκτές. Θέσπιση 
κριτηρίων για διεθνή συμφωνία. Η κατάσταση αποτιμάται για όλες τις κατασκευαστικές 
βιομηχανίες αλλά με έμφαση στις βιομηχανίες εντάσεως ενεργείας. Μία διεθνής συμφωνία 
πρέπει να αποτιμάται και ως προς το χρονικό της πλαίσιο υλοποίησης. Η αντιστάθμιση 
άνθρακα αποτελεί επιπρόσθετη επιλογή, δεν περιορίζεται στην ένταξη στο EU ETS και δεν 
πρέπει να αυξάνει το άχθος των εγκαταστάσεων ΕΕ που υπόκεινται στο EU ETS.

Τροπολογία 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 

Μέχρι τον Ιανουάριο 2011 το αργότερο 
και εάν δεν έχει επιτευχθεί διεθνής μετά 
το 2012 συμφωνία, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά μέτρα 
προς μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας
κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, υποβάλλει
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
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σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α.

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

– άλλα άμεσα μέτρα προς εξασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας των σε παγκόσμια 
κλίμακα ανταγωνιζομένων βιομηχανιών 
της ΕΕ χωρίς να υπονομεύεται η 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα του 
κοινοτικού συστήματος.

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. en

Τροπολογία 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
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Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
και συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
ενώ αντιμετωπίζουν κατά ισοδύναμο 
τρόπο τις ανταγωνιζόμενες βιομηχανίες 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση ειδικά 
των ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για να προσδιορισθεί έκθεσή τους
σε σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα σύμφωνα με την παράγραφο 3.

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·
– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α.

2. Η αναλυτική έκθεση της παραγράφου 1 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το χρονικό 
πλαίσιο έως την πλήρη υλοποίηση και
περιλαμβάνεται:

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

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

(β) – για συνέπειες διαρροής που δεν 
καλύπτονται από άλλα μέσα, συστήματα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα για τους 
εξαγωγείς και εισαγωγείς προϊόντων που 
παράγονται από τους κλάδους που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
10α. Αυτά τα συστήματα δεν μειώνουν τη 
ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων.
(γ) – η προσαρμογή του αριθμού των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
από τη μετακύλιση του κόστους του CO2
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στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για 
τους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο3 ως 
ιδιαιτέρως πληττόμενοι από αυτό το 
μετακυλιόμενο κόστος. Τα δικαιώματα 
προς αντιστάθμιση του μετακυλιόμενου 
κόστους CO2 θα είναι πρόσθετα και θα 
αφαιρούνται από τα δικαιώματα που 
κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται στο 
άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 3.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν ισοδύναμη 
αντιμετώπιση των ανταγωνιζομένων 
βιομηχανιών και οποίες μπορούν να 
υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.»
3. Κατά τον προσδιορισμού μνεία του 
οποίου γίνεται στο πρώτο εδάφιο η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι δυνατό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές 
των προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς προς όφελος 
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε 
κράτη εκτός Κοινότητας που δεν 
επέβαλαν ισοδύναμους και 
επαληθεύσιμους περιορισμούς επί των 
εκπομπών, λαμβανομένων υπόψη των 
εξής:
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός θα οδηγήσει σε 
ουσιαστική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·
(β) του βαθμού στον οποίο είναι δυνατόν 
οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις του 
ενδιαφερόμενου κλάδου να μειώσουν τα 
επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·
(γ) της δομής της αγοράς, της σχετικής 
γεωγραφικής αγοράς και αγοράς 
προϊόντος, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·
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(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους·
(δ α) του αποτελέσματος που φέρει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στον 
σχετικό τομέα ή υποτομέα.
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.
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

Το δυναμικό μιας διεθνούς συμφωνίας για πραγματικές μειώσεις των εκπομπών παγκοσμίως 
πρέπει να αναλυθεί. Πρέπει να διατίθενται μέτρα προς αύξηση της συμβολής από τους τομείς 
του ETS, αλλά επίσης προς καταπολέμηση των κινδύνων σημαντικής διαρροής. Η πρώτη 
επιλογή πρέπει να είναι τα δωρεάν δικαιώματα.

Πρέπει να χορηγούνται πρόσθετα δικαιώματα εάν αποδεικνύεται κίνδυνος διαρροής άνθρακα 
από τη μετακύλιση τιμών CO2 στους τομείς εντάσεως ηλεκτρικής ενεργείας. Εάν υπάρξει 
εξαίρεση από την υποχρέωση προς κατ' έτος παράδοση δικαιωμάτων και εάν η μεταβίβαση δεν 
επιτρέπεται, τούτο δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται 
σε δημοπράτηση.

Τροπολογία 321
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 β – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης βιομηχανιών σε 
περίπτωση διαρροής άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλάδοι που δέχονται τον αντίκτυπο χρειάζεται να έχουν βεβαιότητα όσον αφορά τον 
μελλοντικό αντίκτυπο του EU ETS επί της λειτουργίας τους όσο το δυνατόν νωρίτερα για να 
λαμβάνουν αποφάσεις περί επενδύσεων στο μέλλον.
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Τροπολογία 323
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων και των κλάδων ενεργείας για 
τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι 
εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους 
διαρροής άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση 
πρέπει να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της διαρροής άνθρακα πρέπει να αντιμετωπισθεί δεόντως και μέσω της έγκρισης 
προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου. Συνεπώς ο ορισμός των βιομηχανιών που είναι ιδιαιτέρως 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και τα σχετικά μέτρα προς πρόληψη αυτού του 
κινδύνου είναι τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν και εγκαίρως πριν από 
το 2011.
Ο τομέας ενεργείας που λειτουργεί σε μερικά κράτη μέλη ως πλείονες μεμονωμένες αγορές 
ενεργείας είναι ευάλωτος σε διαρροή άνθρακα στον αυτό βαθμό όπως οι τομείς εντάσεως 
ενεργείας και πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής.
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Τροπολογία 324
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με 
την έκβαση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων και συνυπολογιζόμενου 
του βαθμού στον οποίο αυτές οδηγούν στη 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Or. en

Τροπολογία 325
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2009 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
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συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Τα μέτρα προς στήριξη ειδικών τομέων 
εντάσεως ενεργείας σε μνεία των οποίων 
προβαίνει το παρόν άρθρο μπορεί να 
αρθούν μόνον από διεθνή συμφωνία που 
ορίζει τους ιδίους στόχους μείωσης με 
αυτούς που επιβάλλονται στα κράτη μέλη.  
Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από τις 
δέουσες προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 1 – σημείο 8.

Τροπολογία 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η ένταξη εισαγωγέων στο κοινοτικό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει για τομείς που 
δεν έχουν εκτενείς μεταγενέστερους τομείς στην αλυσίδα παραγωγής, δεν θα λειτουργούσε για 
τους περισσότερους άλλους τομείς καθόσον τούτο θα εξέθετε τις μεταγενέστερες δραστηριότητές 
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τους σε σε περιφερειακή κλίμακα επιβαλλόμενες υψηλότερες τιμές προϊόντων, χωρίς προστασία 
στην εσωτερική αγορά ή τις αγορές εξαγωγών. Πέραν τούτου και καθώς είναι απίθανο να 
μπορούσε η ΕΕ να περιλάβει εισαγωγείς από κράτη που δεν εμφαίνονται στο παράρτημα με 
κοινούς αλλά διαφοροποιημένους στόχους, τούτο δεν πρέπει να θεωρείται εναλλακτική 
δυνατότητα στη δωρεάν κατανομή, εν αναμονή και της σε παγκόσμια κλίμακα σύγκλιση 
πολιτικής. 

Τροπολογία 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η προσαρμογή του ποσοστού των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
του κόστους του CO2 που περνά στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για τους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10 α ως ιδιαιτέρως 
πληττόμενοι από αυτό το κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς να αλλάζει τον όλο προσανατολισμό, την προσαρμογή του αριθμού δικαιωμάτων που 
λαμβάνονται, η ανασκόπηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εξέταση του κόστους του CO2 το 
οποίο μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους κλάδους που έχουν υψηλότερες 
έμμεσες εκπομπές από ό,τι άμεσες εκπομπές, λόγος για τον οποίον πλήττονται ιδιαιτέρως από 
τις τιμές ηλεκτρικής ενεργείας. 

Τροπολογία 328
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 β – παράγραφος 1 – παύλα 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πρόσθετα μέτρα, όπως είναι η 
κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων 
εκπομπών – λόγω μετακύλισης του 
κόστους CO2 στην τιμή της ηλεκτρικής 
ενεργείας – σε ευάλωτους ενεργοβόρους 
κλάδους οι οποίοι άλλως θα απολέσουν 
την ανταγωνιστική τους θέση στην 
παγκόσμια αγορά ως αποτέλεσμα του 
αμέσου και εμμέσου κόστους της 
εμπορίας εκπομπών, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 α.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επειδή από το 2013 οι σταθμοί παραγωγής θα πρέπει να πληρώνουν για όλα τα δικαιώματα 
εκπομπής και θα μπορούν να μετακυλίουν το 100% αυτού του κόστους στις τιμές τους, 
περιλαμβανομένων των τιμών για τις βιομηχανίες εντάσεως ενεργείας, το κόστος για τις εν 
λόγω βιομηχανίες στην Ευρώπη θα είναι τόσο υψηλό ώστε η ανταγωνιστική θέση τους στην 
παγκόσμιο αγορά θα τεθεί εν κινδύνω. Επειδή αυτές οι βιομηχανίες δρουν σε μία παγκόσμιο 
αγορά και δεν μπορούν πλέον να ενσωματώνουν οιαδήποτε στοιχεία περιφερειακού κόστους 
στη διαμόρφωση των τιμών τους.

Τροπολογία 329
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μία διεθνής συμφωνία που 
περιλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία ειδική 
για τον τομέα διεθνής συμφωνία για 
αυτές τις βιομηχανίες πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τα εξής κριτήρια για να 
παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις για τους 
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τομείς που προσδιορίζεται ότι εκτίθενται 
σε σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα: 

(α) η συμμετοχή των χωρών 
αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη μάζα 
τουλάχιστον 85% της παραγωγής ανά τον 
κόσμο, περιλαμβανομένων των κυρίων 
αναδυομένων αγορών,

(β) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CO2,

(γ) παρόμοια συστήματα μείωσης 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα και 
βασιζόμενα σε δείκτες αναφοράς τα 
οποία επιβάλλονται από όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη ή από κράτη με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,

(δ) οι ανταγωνιζόμενες ύλες πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδυνάμους περιορισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη πτυχές του κύκλου 
ζωής,

(ε) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης,

(στ) δεσμευτικό καθεστώς διευθετήσεως 
διαφορών και σαφείς κανόνες επιβολής 
κυρώσεων, συγκρίσιμα τα στοιχεία του 
συστήματος της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διεθνής συμφωνία θα αποτρέπει τη διαρροή άνθρακα μόνον εάν συμμορφούται προς 
ορισμένα κριτήρια, κάτι το οποίο θέτει τους ανταγωνιζόμενους τομείς επί ίσοις όροις.
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Τροπολογία 330
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μια διεθνής συμφωνία που 
περιλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή 
μια τομεακή διεθνής συμφωνία για αυτές 
τις βιομηχανίες πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τα εξής κριτήρια για να 
παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις για τους 
τομείς που προσδιορίζεται ότι εκτίθενται 
σε σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα:

(α) η συμμετοχή των χωρών 
αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη μάζα 
τουλάχιστον 85% της παραγωγής ανά 
τον κόσμο, περιλαμβανομένων των 
κυρίων αναδυομένων αγορών,

(β) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CO2,

(γ) παρόμοια συστήματα μείωσης 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα και 
βασιζόμενα σε δείκτες αναφοράς τα 
οποία επιβάλλονται από όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη ή από κράτη με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,

(δ) οι ανταγωνιζόμενες ύλες πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδυνάμους περιορισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη πτυχές του κύκλου 
ζωής,

(ε) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης,

(στ) δεσμευτικό καθεστώς διευθετήσεως 
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διαφορών και σαφείς κανόνες επιβολής 
κυρώσεων, συγκρίσιμα τα στοιχεία του 
συστήματος της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διεθνής συμφωνία θα αποτρέπει τη διαρροή άνθρακα μόνον εάν συμμορφούται προς 
ορισμένα κριτήρια, κάτι το οποίο θέτει τους ανταγωνιζόμενους τομείς επί ίσοις όροις.

Τροπολογία 331
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μια διεθνής συμφωνία που 
περιλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μια τομεακή 
διεθνής συμφωνία για αυτές τις 
βιομηχανίες πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστον τα εξής κριτήρια για να 
παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις για τους 
τομείς που προσδιορίζεται ότι εκτίθενται 
σε σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα:
(α) η συμμετοχή των χωρών 
αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη μάζα 
τουλάχιστον 85% της παραγωγής ανά τον 
κόσμο, περιλαμβανομένων των κυρίων 
αναδυομένων αγορών,
(β) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CO2,

(γ) παρόμοια συστήματα μείωσης 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα και 
βασιζόμενα σε δείκτες αναφοράς τα 
οποία επιβάλλονται από όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη ή από κράτη με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
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τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,
(δ) οι ανταγωνιζόμενες ύλες πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδυνάμους περιορισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη πτυχές του κύκλου 
ζωής,
(ε) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης,
(στ) δεσμευτικό καθεστώς διευθετήσεως 
διαφορών και σαφείς κανόνες επιβολής 
κυρώσεων, συγκρίσιμα τα στοιχεία του 
συστήματος της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διεθνής συμφωνία θα αποτρέπει τη διαρροή άνθρακα μόνον εάν συμμορφούται προς 
ορισμένα κριτήρια, κάτι το οποίο θέτει τους ανταγωνιζόμενους τομείς επί ίσοις όροις.

Τροπολογία 332
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
"Άρθρο 10 β α

Η Επιτροπή διατυπώνει πρόταση 
αντισταθμιστικού μηχανισμού για να 
αντισταθμίζεται το έμμεσο κόστος που 
προέρχεται από τις οφειλόμενες στο 
κοινοτικό σύστημα υψηλές τιμές 
ηλεκτρικής ενεργείας. Η πρόταση είναι 
συμβατή με τις κοινοτικές διατάξεις περί 
κρατικών ενισχύσεων."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο νόμος περί κρατικών ενισχύσεων είναι πολύ αυστηρός. Ούτως η Επιτροπή θα διατυπώσει 
πρόταση για τον καλλίτερο τρόπο με τον οποίο να αντισταθμίζονται οι έμμεσες αυξήσεις του 
κόστους της ηλεκτρικής ενεργείας που προέρχονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 333
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Article 10b a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
"Άρθρο 10 β α

Μέτρα στήριξης ενεργοβόρων
βιομηχανιών στην περίπτωση εμμέσου 

διαρροής άνθρακα
Το αργότερο τον Ιούνιο 2009 και αφού 
προβεί σε διαβούλευση με όλους τους 
σχετικούς κοινωνικούς εταίρους, η 
Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση που αποτιμά την κατάσταση όσον 
αφορά τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις 
παραγωγής που εμφαίνονται στο 
Παράρτημα 2 όπου η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και των οποίων τα 
προϊόντα ανταγωνίζονται εκείνα τρίτων 
κρατών που δεν εφαρμόζουν ισοδύναμα 
μέτρα μειώσεως των εκπομπών ('έμμεση 
διαρροή άνθρακα').  Έως τον Δεκέμβριο 
2009 η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 
τα οποία κατανέμουν επαρκή ποσότητα 
δωρεάν δικαιωμάτων στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιούν με τους προμηθευτές τους 
ηλεκτρικής ενεργείας. Τα μέτρα αυτά 
επικαιροποιούνται επί τακτικής βάσεως 
ανά πενταετία σύμφωνα με τη διαδικασία 
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του άρθρου 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι τομείς για τους οποίους η αγορά ηλεκτρικής ενεργείας συνιστά μείζον ποσοστό του 
κόστους παραγωγής δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο σύστημα ETS.  Όμως αυτοί οι τομείς 
πρέπει να αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργειά τους από προμηθευτές ηλεκτρικής ενεργείας οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στο σύστημα ETS και το κόστος παραγωγής τους θα αυξηθεί 
σημαντικά. Για να αποφευχθεί η έμμεση διαρροή άνθρακα, αυτοί οι τομείς πρέπει να λάβουν 
αντιστάθμιση για τους κινδύνους που θα απειλήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2011 κατάσταση με τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία στην επικράτειά του.

2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, οι 
αρμόδιες αρχές εκχωρούν την ποσότητα 
δικαιωμάτων που πρόκειται να 
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, 
υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 10 
και 10α. 

2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο οι 
αρμόδιες αρχές εκχωρούν την ποσότητα 
δικαιωμάτων που πρόκειται να 
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος 
υπολογισμένες σύμφωνα με το άρθρο 10.

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα.

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..  Τα δωρεάν δικαιώματα 
στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση θα μείωνε 
κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε τις καλύτερες επιδόσεις.   Η διαρροή άνθρακα 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί 
μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να 
εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το εξωτερικό.

Τροπολογία 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαίες προσαρμογές υπό το φως της θεσπίσεως του προτύπου βάσει δείκτη αναφοράς.

Τροπολογία 336
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα.

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα. Τα εν λόγω 
δικαιώματα, εφόσον δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί, μπορούν να εκχωρηθούν 
είτε σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 
ίδιου κλάδου οι οποίες έχουν προβεί σε 
επεκτάσεις με πραγματική αύξηση της 
δυναμικότητας τους είτε σε 
νεοεισερχόμενες στον κλάδο, εφόσον το 
απόθεμα για τις νεοεισερχόμενες δεν 
επαρκεί. Oι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
ενημερώσουν την Επιτροπή και να 
λάβουν έγκριση προκειμένου να 
εκχωρήσουν τα δικαιώματα αυτά. 

Or. el

Τροπολογία 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

σύστημα πριν από την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 

αλλαγή του κλίματος

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

σύστημα

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

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

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
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μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 
2012. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τέτοια 
ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους που 
προστίθενται στο ποσό δικαιωμάτων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
παρούσας οδηγίας και έχουν ισχύ από το 
2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια 
CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις 
μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από 
τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει δεκτά 
από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος στο 
κοινοτικό σύστημα που εφαρμόζεται έως 
και το έτος 2012. Έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ 
από το 2013 και μετά. 

3. Εν πάση περιπτώσει οι φορείς 
εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER / ERU ή πιστωτικά 
μόρια έως ποσοστό 10,5% των ετησίων 
εκπομπών τους για να τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του κοινοτικού 
συστήματος. Τούτο διενεργείται μέσω της 
επιστροφής:

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 
2012.

(α) CER/ERU από έργα του μηχανισμού
καθαρής ανάπτυξης (CDM)/μηχανισμού 
κοινής εφαρμογής (JI) όσον αφορά τις 
μειώσεις εκπομπών που επέρχονται έως 
τα τέλη 2015·
(β) CER/ERU από έργα CDM/JI όσον 
αφορά τις μειώσεις εκπομπών που 
επέρχονται από το 2013 και μετέπειτα σε 
κράτη που έχουν επικυρώσει μελλοντική 
διεθνή συμφωνία σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος·
(γ) CER/ERU από έργα CDM/JI όσον 
αφορά τις μειώσεις εκπομπών που 
επέρχονται από το 2013 και μετέπειτα σε 
κράτη με τα οποία η ΕΕ έχει συνάψει 
διμερή ή πολυμερή συμφωνία 
συνεργασίας σχετικά με την αλλαγή του 
κλίματος πριν από την 31η Δεκεμβρίου 
2015·
(δ) πιστωτικά μόρια από δραστηριότητες 
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μειώσεως των εκπομπών που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
σε συμφωνίες συνεργασίας σε κράτη για 
παντός τύπου έργα που έγιναν δεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 
2012, έως ότου τα ως άνω κράτη 
επικυρώσουν συμφωνία με την Κοινότητα 
ή έως το 2020, όποιο επέρχεται νωρίτερα.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων
έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER 
για όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα 
ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από 
τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

4. Οι συμφωνίες συνεργασίας των οποίων 
γίνεται μνεία στην παράγραφο 3(δ) 
ορίζουν τους επιλέξιμους τύπους έργων, 
τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 
προς προσδιορισμό του ποσού 
πιστωτικών μορίων που πρέπει να 
εκδοθούν και έναν μηχανισμό που 
εξασφαλίζει τη μεταβίβαση πιστωτικών 
μορίων σε πιστοποιητικά τα οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για συμμόρφωση 
δυνάμει μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες 
αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
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απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.
6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που 
απορρέουν από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.
7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως τα εν ισχύι επίπεδα CER/ERU 
που εκχωρούνται στους φορείς εκμετάλλευσης. Η συμπληρωματική αρχή (ότι μέρος της 
προσπαθείας προς μείωση των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί μέσω διεθνών μηχανισμών) 
πρέπει να περιληφθεί και να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της ημερομηνίας θέσεως μιας 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας εν ισχύι. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι στόχοι όσον αφορά το κλίμα 
θα επιτευχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό ως προς το κόστος· η εξελισσόμενη αγορά για έργα 
CDM/JI λαμβάνει σαφές  σήμα συνεχείας· δίδονται σαφή κίνητρα σε άλλα κράτη να 
συνεργασθούν με την ΕΕ στη σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας.

Τροπολογία 338
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά μόρια 
CER/ERU απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 
σύστημα που πληρούν αυστηρά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, 
αλλά και κριτήρια προσθετικότητας 
σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα τύπου «Xρυσού Kανόνα».

Or. el

Αιτιολόγηση

Tα πιστωτικά μόρια CER/ERU είναι αναγκαίο να προέρχονται από έργα που πληρούν αυστηρά 
κριτήρια ποιότητας, προκειμένου οι εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και 
πραγματικές επιπρόσθετες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου  να επιτευχθούν, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την τεχνολογική 
ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. 

Τροπολογία 339
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφοι 2 έως 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή την 
εκχώρηση δικαιωμάτων για λογαριασμό 
τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε 
αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που 
έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις 
εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων 
τα οποία έχουν γίνει δεκτά από 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η 
αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τέτοια 
ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.
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αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν 
μόρια CER που απορρέουν από έργα τα 
οποία έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 
και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών από το 2013 και μετά, με 
δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν 
μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, 
με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν 
από το 2013 και μετά σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από τουλάχιστον ένα κράτος 
μέλος στο κοινοτικό σύστημα κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες 
αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την 
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το 
ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης σύναψης 
διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια 
που απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
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κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μόρια πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης εκπομπών (ERU) 
διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους, προωθώντας τη μεταφορά τεχνολογίας και προσφέροντας 
δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση όπου οι τιμές δικαιωμάτων κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη. 
Ο περιορισμός των πιστοποιητικών μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) / μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM) στους όγκους δυνάμει της δεύτερης περιόδου εμπορίας δεν συμβαδίζει με την 
εναρμόνιση, καθόσον διαφορετικά κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διαφορετικά ποσοστά – η 
συνέχιση αυτών θα φέρει συνεχή άνιση μεταχείριση φορέων εκμετάλλευσης. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμος ο ορισμός ενός συνολικού ανώτατου ορίου, το οποίο καταργεί την άνιση μεταχείριση 
και δεν παραβιάζει παραχωρημένα δικαιώματα, για να αποφευχθεί η προσφυγή των θιγομένων 
φορέων σε ένδικα μέσα.

Τροπολογία 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφοι 3 έως 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
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απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

απορρέουν από έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας και αποτελεσματικότητας από 
την πλευρά της ζήτησης τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά αποκλειομένων των 
μορίων πιστοποιημένης μείωσης 
εκπομπών (CER) από μεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για τους τύπους 
έργων που έγιναν αποδεκτά από όλα τα 
κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα κατά 
την περίοδο 2008 έως 2012.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και 
αποτελεσματικότητας από την πλευρά 
της ζήτησης που ξεκινούν από το 2013 και
μετά στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
αποκλειομένων των μορίων 
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών 
(CER) από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
τους τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά 
από όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, 
μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν 
σύμβαση με την Κοινότητα ή μέχρι το 
2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο 
λαμβάνει χώρα πρώτο.

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
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δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες 
αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.
6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που 
απορρέουν από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.
7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.»

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εξωτερικών αντισταθμίσεων πρέπει να περιορίζεται στα πιστωτικά μόρια που είναι 
πράγματι πρόσθετα και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες φιλοξενίας. Ειδικά τα 
CER και ERU από κλάδους που έχει εξακριβωθεί ότι είναι εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα 
και στον διεθνή ανταγωνισμό, δεν πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός του 
μηχανισμού της ΕΕ μετά το 2012. Οι όροι για τη χορήγηση νέων αντισταθμιστικών πιστώσεων 
πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και μιας περιεκτικής διεθνούς για 
μετά το 2012 συμφωνίας.
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Τροπολογία 341
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφοι 2 έως 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 καθώς και για δραστηριότητες 
που απορρέουν από τη χρήση της γης, τις 
μεταβολές στη χρήση της γης και τη 
δασοκομία. Έως την 31η Δεκεμβρίου 
2014, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012 και για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χρήση της γης, τις μεταβολές στη χρήση 
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της γης και τη δασοκομία.
4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 και για εκείνα που προέρχονται 
από δραστηριότητες που σχετίζονται με
τη χρήση της γης, τις μεταβολές στη 
χρήση της γης και τη δασοκομία, μέχρι οι 
χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με 
την Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα 
με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα 
πρώτο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι μάλλον απίθανο να δεχθούν όλα τα κράτη μέλη την εγγραφή στο ETS των πιστωτικών 
μορίων που προέρχονται από την υλοποίηση δραστηριοτήτων δασοκομίας για την περίοδο 
2008-2012.

Τροπολογία 342
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφοι 2 έως 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή την 
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βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

εκχώρηση δικαιωμάτων στον βαθμό του 
συνόλου των εξακριβωμένων εκπομπών 
του έτους 2010 (περιλαμβανομένων των 
ποσοτήτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
3 έως 5) για λογαριασμό τους με ισχύ από 
το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια 
CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις 
μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από 
τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει δεκτά 
από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012. Έως την 
31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Στον βαθμό του συνόλου των 
εξακριβωμένων εκπομπών του έτους 
2010 (περιλαμβανομένων των ποσοτήτων 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5) οι 
αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια 
CER που απορρέουν από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 και 
έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών 
από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με 
ισχύ από το 2013 και μετά. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Στον βαθμό του συνόλου των 
εξακριβωμένων εκπομπών του έτους 
2010 (περιλαμβανομένων των ποσοτήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 3 και 5) οι 
αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια 
CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών από το 2013 και μετά, με 
δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από 
το 2013 και μετά σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
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αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

5. Στον βαθμό του συνόλου των 
εξακριβωμένων εκπομπών του έτους 
2010 (περιλαμβανομένων των ποσοτήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως 4) και 
σε περίπτωση καθυστέρησης σύναψης 
διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια 
που απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επενδύσεις στη μείωση εκπομπών CO2 είναι πολύ αποδοτικότερες στα αναδυόμενα κράτη από 
ό,τι στην ΕΕ λόγω του υψηλότερου δυναμικού μείωσης. Τη ελλείψει διεθνούς συμφωνίας περί 
μειώσεως των εκπομπών είναι ουσιαστικής σημασίας για τον τομέα του ETS η δυνατότητα 
χρήσεως των μορίων CER. Ούτως αναγνωρίζοντας πόσο αναγκαίος είναι ο σχεδιασμός 
ασφαλείας για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους του 2020 όσον αφορά την ανάγκη να μειώσει τις 
εκπομπές κατά κύριον λόγο στο εσωτερικό, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να τυγχάνει ίσης 
μεταχειρίσεως στο EU ETS.
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Τροπολογία 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν 
σε ετήσια βάση μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 σε ποσοστό 
έως 50% της ετησίας μειώσεως στην 
ποσότητα δικαιωμάτων που 
κατανέμονται όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 9 με δικαιώματα με ισχύ από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επεκτείνει τη χρήση των πιστωτικών μορίων CER μετά το 2013. Παραπέμπει σε έργα 
που έχουν αρχίσει πριν από το 2013 τα οποία έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Για ένα μέγιστο ποσοστό 
50% του ποσού μειώσεως των δικαιωμάτων (εν συγκρίσει προς τη  2η περίοδο εμπορίας), τα 
CERs θα μπορούν να ανταλλάσσονται σε ετήσια βάση με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και 
μετά. Είναι σημαντικό το δυναμικό μείωσης της πιέσεως επί των τιμών των δικαιωμάτων της 
ΕΕ μέσω της χρήσεως δικαιωμάτων από έργα CDM/JI. Πέραν τούτων αυτό θα καταστήσει 
δυνατές τις επενδύσεις στην ίδρυση νέων εταιρειών στα αναπτυσσόμενα κράτη, θα προωθεί την 
επίγνωση για την αποδοτική χρήση της ενεργείας και θα δημιουργήσει δυνατότητες εξαγωγών.

Τροπολογία 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο όριο 
που δηλώνεται στην παράγραφο 3, οι 
αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια 
CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών από το 2013 και μετά, με 
δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από 
το 2013 και μετά σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση επεκτείνει τη βελτιωμένη χρήση των πιστωτικών μορίων CER που προτείνεται 
στο άρθρο 11 α, παράγραφος 3 στην κατάσταση της παραγράφου 4. (Βλέπε επίσης την 
αιτιολόγηση στην παράγραφο 3).

Τροπολογία 345
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων 
από εγκαταστάσεις κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 2, 3 και 4 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 25% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ το αντίστοιχο έτος 
συμμόρφωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μόρια πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης εκπομπών (ERU) 
διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους, προωθώντας τη μεταφορά τεχνολογίας και προσφέροντας 
δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση όπου οι τιμές δικαιωμάτων κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη. 
Ο περιορισμός των πιστοποιητικών μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) / μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM) στους όγκους δυνάμει της δεύτερης περιόδου εμπορίας δεν συμβαδίζει με την 
εναρμόνιση, καθόσον διαφορετικά κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διαφορετικά ποσοστά – η 
συνέχιση αυτών θα φέρει συνεχή άνιση μεταχείριση φορέων εκμετάλλευσης. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμος ο ορισμός ενός συνολικού ανώτατου ορίου, το οποίο καταργεί την άνιση μεταχείριση 
και δεν παραβιάζει παραχωρημένα δικαιώματα, για να αποφευχθεί η προσφυγή των θιγομένων 
φορέων σε ένδικα μέσα.

Τροπολογία 346
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Φορέας εκμετάλλευσης που έχει 
χρησιμοποιήσει μονάδα tCER επιστρέφει 
CER, tCER, ERU ή δικαίωμα 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη 
του tCER για να καλύψει τις εκπομπές οι 
οποίες εκαλύπτοντο από το πιστωτικό 
μόριο που έχει λήξει. Εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν έχει αντικαταστήσει 
τα tCER που χρησιμοποιήθηκαν προς 
κάλυψη των εκπομπών που εκαλύπτοντο 
πριν να λήξουν τα πιστωτικά μόρια, 
ελέγχεται για τούτο και υποχρεούται να 
καταβάλει πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ορίζει το άρθρο 16.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δενδροφυτευμένες εκτάσεις μπορούν να αποθηκεύουν τον άνθρακα και να παρέχουν ξύλο το 
οποίο αποθηκεύεται το ίδιο σε ποικίλες χρήσεις, όπως είναι οι κατασκευές, τα έπιπλα και το 
χαρτί. Οι δυσκολίες που συνδέονται με το μόνιμο των δασικών έργων ΜΚΑ έχουν επιλυθεί με 
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τη δημιουργία προσωρινών CER (tCER) που επιστρέφονται με τη λήξη τους.

Πέραν της ξυλείας που χρησιμοποιείται ως πηγή ενεργείας, η αύξηση της αποθήκευσης ξυλείας 
που χρησιμοποιείται ως υλικό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος. Αφού ανακυκλωθεί μία ή περισσότερες φορές, η ξυλεία υλικό μπορεί να καεί ως 
ξυλεία πηγή ενεργείας.

Τροπολογία 347
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Τα κράτη μέλη μπορεί να λαμβάνουν 
μονάδες απορρόφησης που αντιστοιχούν 
σε πρόσθετη αποθήκευση άνθρακα σε 
προϊόντα ξύλου συναρτήσει των κανόνων 
υπολογισμού που θα εγκριθούν στο 
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για την 
αλλαγή του κλίματος. Από αυτή την 
πολιτική απορρέουν μηχανισμοί κίνητρα 
που συνδέονται με το ETS.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος θεωρείται ότι όλη η ποσότητα ξυλείας προκαλεί άμεση εκ νέου εκπομπή CO2
στην ατμόσφαιρα, στοιχείο που δεν λειτουργεί ως κίνητρο για να χρησιμοποιηθεί όπου θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Τροπολογία 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης σύναψης 
διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια 
που απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα σε 
ποσοστό έως 50% των μειώσεων που 
πραγματοποιούνται το σχετικό έτος εν 
συγκρίσει προς τις μειώσεις εκπομπών 
που κατανέμονται για την περίοδο 2008 
έως 2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ είναι ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η ευελιξία για να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών 
κατά τον φθηνότερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.

Τροπολογία 349
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης σύναψης 
διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια 
που απορρέουν από έργα ή άλλες 
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καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα σε 
ποσοστό έως 70% των μειώσεων που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 το σχετικό έτος εν συγκρίσει 
προς τις μειώσεις εκπομπών που 
κατανέμονται για την περίοδο 2008 έως 
2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ευέλικτοι μηχανισμοί έργου είναι σημαντικά μέσα προς αποτελεσματική εν συγκρίσει προς το 
κόστος μείωση εκπομπών, η δε δυνατότητα να τους χρησιμοποιεί κανείς αντιπροσωπεύει 
ουσιαστική δικλείδα ασφαλείας για την εμπορία εκπομπών. Το κριτήριο προσθετικότητας 
εξασφαλίζει ότι αυτά τα έργα δεν αντιστρατεύονται σε πραγματικούς ή δυνάμει στόχους που 
ορίζουν τα κράτη υποδοχής ή δέχονται να υπηρετήσουν δυνάμει συμφωνίας. Κατά τα 
προβλεπόμενα πρέπει να είναι δυνατή η μεταφορά πιστοποιητικών JI/CDM και δικαιωμάτων 
χρήσεως από τη 2η στην 3η φάση.

Τροπολογία 350
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 
και η διεθνής συμφωνία στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 6 
περιλαμβάνουν σύστημα παροχής 
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πιστώσεων για τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, τις μειωμένες εκπομπές από 
την καταστροφή δασών και άλλες 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας, 
περιλαμβανομένων της αποφυγής της 
διαβρώσεως του εδάφους και του 
καθαρισμού των υδάτινων αποβλήτων.  
Στους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν οιεσδήποτε πιστωτικές 
μονάδες προέρχονται από την αποφυγή
καταστροφής δασών, δενδροφύτευση και 
αναδάσωση και άλλα έργα και 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας 
στα αναπτυσσόμενα κράτη που έχουν 
συμφωνηθεί δυνάμει των συμφωνιών στις 
οποίες παραπέμπουν οι παράγραφοι 5 και 
6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βάσει των δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο που να 
παρέχει στα αναπτυσσόμενα κράτη τη δυνατότητα να επιδίδονται σε προσπάθειες μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος που εξυπηρετούν τον στόχο που τίθεται και συνεπώς εξασφαλίζουν 
επιτυχή σύναψη διεθνούς συμφωνίας μετά το Κυότο για την αλλαγή του κλίματος.  Οι βάσει των 
δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα θα παρέχουν επίσης περιορισμένη αλλά ζωτική ευελιξία 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες κατά τη μετάβασή τους σε οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Τροπολογία 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 
και η διεθνής συμφωνία στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 6 
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περιλαμβάνουν σύστημα παροχής 
πιστώσεων για τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, τις μειωμένες εκπομπές από 
την καταστροφή δασών και άλλες 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας, 
περιλαμβανομένων της αποφυγής της 
διαβρώσεως του εδάφους και του 
καθαρισμού των υδάτινων αποβλήτων.  
Στους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν οιεσδήποτε πιστωτικές 
μονάδες προέρχονται από την αποφυγή 
καταστροφής δασών, δενδροφύτευση και 
αναδάσωση και άλλα έργα και 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας 
στα αναπτυσσόμενα κράτη που έχουν 
συμφωνηθεί δυνάμει των συμφωνιών στις 
οποίες παραπέμπουν οι παράγραφοι 5 και 
6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βάσει των δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο που να 
παρέχει στα αναπτυσσόμενα κράτη τη δυνατότητα να επιδίδονται σε προσπάθειες μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος που εξυπηρετούν τον στόχο που τίθεται και συνεπώς εξασφαλίζουν 
επιτυχή σύναψη διεθνούς συμφωνίας μετά το Κυότο για την αλλαγή του κλίματος.  Οι βάσει των 
δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα θα παρέχουν επίσης περιορισμένη αλλά ζωτική ευελιξία 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες κατά τη μετάβασή τους σε οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Τροπολογία 352
Lena Ek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 
και η διεθνής συμφωνία στην οποία 
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παραπέμπει η παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν σύστημα παροχής 
πιστώσεων για τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, τις μειωμένες εκπομπές από 
την καταστροφή δασών και άλλες 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας, 
περιλαμβανομένων της αποφυγής της 
διαβρώσεως του εδάφους και του 
καθαρισμού των υδάτινων αποβλήτων.
Επιπροσθέτως τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων να χρησιμοποιούν 
οιεσδήποτε πιστωτικές μονάδες 
προέρχονται από την αποφυγή 
καταστροφής δασών, δενδροφύτευση και 
αναδάσωση και άλλα έργα και 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας 
στα αναπτυσσόμενα κράτη που έχουν 
πιστοποιηθεί από το εκτελεστικό 
συμβούλιο ΜΚΑ ή συμφωνούν με τις 
συμφωνίες στις οποίες παραπέμπουν οι 
παράγραφοι 5 και 7. Οιεσδήποτε 
πιστωτικές μονάδες ως ανωτέρω τις 
οποίες επιτρέπει ένα κράτος μέλος 
δύνανται να τύχουν εμπορίας σε 
ολόκληρο το κοινοτικό σύστημα.

Or. en


	730913el.doc

