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Τροπολογία 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 12, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση, 
που θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις, σχετικά με την 
αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών 
πληροφοριών (insider dealing) και τη 
χειραγώγηση της αγοράς στον τομέα των 
δικαιωμάτων εκπομπής. Η έκθεση θα 
εξετάσει μεταξύ άλλων κατά πόσον τα 
δικαιώματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν 
ως χρηματοοικονομικό μέσον κατά την 
έννοια της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις 
πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις 
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς)." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς) είναι ζητήματα που αξίζει να ερευνηθούν. Προτού εκδοθεί ένας νέος επαχθής 
κανονισμός, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση, που ήδη έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί κατάχρησης αγοράς και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Αγορών 
Χρηματοοικονομικών Μέσων.
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Τροπολογία 354
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν 
για εκπομπές οκταετών περιόδων, αρχής 
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.

1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν 
για εκπομπές οκταετών περιόδων, αρχής 
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
Τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα 
μπορούν να μεταφερθούν χωρίς 
περιορισμούς στην επόμενη οκταετή 
περίοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία αυτή επιτρέπει και ανταμείβει τις πρόωρες μειώσεις εκπομπών και δημιουργεί και 
περισσότερη ευελιξία.

Τροπολογία 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε 
αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί των εκπομπών του εκάστοτε αερίου.

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. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσία μονομερούς έκδοσης κανονισμών !

Τροπολογία 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις πλέον 
ακριβείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαίτερα της 
διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC). Για την εφαρμογή του 
άρθρου 10α, καθορίζει επίσης απαιτήσεις 
για την υποβολή εκθέσεων από φορείς 
εκμετάλλευσης περί εκπομπών οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών από 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που μπορεί να 
υπόκεινται στον διεθνή ανταγωνισμό, 
καθώς και για την ανεξάρτητη εξακρίβωση 
των πληροφοριών αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσία μονομερούς έκδοσης κανονισμών ! Επί πλέον, οι ουσιαστικές 
τροπολογίες πρέπει να γίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας και όχι αυτόνομα 
από το εκτελεστικό όργανο.
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Τροπολογία 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί των εκπομπών της εν λόγω 
εγκατάστασης κατά τη διάρκεια κάθε 
ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του 
εκάστοτε έτους, σύμφωνα με τον 
κανονισμό.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί των εκπομπών της εν λόγω 
εγκατάστασης κατά τη διάρκεια κάθε 
ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του 
εκάστοτε έτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσία μονομερούς έκδοσης κανονισμών ! Επί πλέον, οι ουσιαστικές 
τροπολογίες πρέπει να γίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας και όχι αυτόνομα 
από το εκτελεστικό όργανο.

Τροπολογία 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εξακρίβωση των 
εκθέσεων περί εκπομπών και τη 
διαπίστευση των ελεγκτών, με τις οποίες
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
διαπίστευση, την αμοιβαία αναγνώριση και 
την ανάκληση της διαπίστευσης ελεγκτών, 
καθώς και για την επίβλεψη και την 
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ομοτίμους, όπως αρμόζει. αξιολόγηση από ομοτίμους, όπως αρμόζει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσία μονομερούς έκδοσης κανονισμών ! Επί πλέον, οι ουσιαστικές 
τροπολογίες πρέπει να γίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας και όχι αυτόνομα 
από το εκτελεστικό όργανο.

Τροπολογία 360
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο άρθρο 16, να προστεθεί η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3α. Σε περίπτωση τιμών άνθρακα 
υψηλότερων των 50 ευρώ, η πληρωμή 
ποινής 50 ευρώ για υπερβάλλουσα 
εκπομπή ρύπων ανά ισοδύναμο εκπομπής 
ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα θα 
απελευθερώνει κατά την περίοδο 
εμπορίας 2013 έως 2020 τον φορέα από 
την υποχρέωση επιστροφής ποσού 
δικαιωμάτων ίσου προς τον όγκο αυτών 
των εκπομπών, κατά την επιστροφή 
δικαιωμάτων που αφορούν το επόμενο 
ημερολογιακό έτος".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος του συστήματος εμπορίας εκπομπών χρειάζεται ένα ορισμένο επίπεδο ασφαλούς 
προγραμματισμού θεμελιωμένου στις τιμές του άνθρακα και στην υπόθεση ότι δεν θα επιβληθεί 
στους εισαγωγείς υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα εμπορίας καυσίμων ή σε ισοδύναμο μέτρο 
δυνάμει του άρθρου 10β. Η απελευθέρωση επιστρεφόμενων δικαιωμάτων μέσω της πληρωμής 
μιας ποινής είναι μια πιθανή λύση για την επίλυση του προβλήματος.
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Τροπολογία 361
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με 
την εξαίρεση του παραρτήματος I, βάσει 
των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της 
εμπειρίας από την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα παραρτήματα IV και V 
μπορούν να τροποποιούνται προκειμένου 
να ενισχύεται η παρακολούθηση, η 
υποβολή εκθέσεων και η εξακρίβωση των 
εκπομπών.

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με 
την εξαίρεση του παραρτήματος I και του 
παραρτήματος ΙΙα, βάσει των κατά το 
άρθρο 21 εκθέσεων και της εμπειρίας από 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το 
Παράρτημα ΙΙα μπορεί να τροποποιηθεί 
μόνο μέσω της διαδικασίας του άρθρου 
251 της Συνθήκης. Τα παραρτήματα IV 
και V μπορούν να τροποποιούνται 
προκειμένου να ενισχύεται η 
παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και 
η εξακρίβωση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα Ι και το Παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία αυτής της 
οδηγίας και οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης.

Τροπολογία 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 24α διαγράφεται
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"Άρθρο 24α
Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που 

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

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

Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3]."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφής ο τρόπος που η πρόταση προβλέπει για να επιτρέπεται στα πιστωτικά μόρια 
τομέων ή δραστηριοτήτων να εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας καυσίμων χωρίς να 
υπονομευθούν οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τους μη υπαγόμενους στο σύστημα 
εμπορίου τομείς για μείωση των εκπομπών βάσει της Απόφασης περί κατανομής της 
προσπάθειας.

Τροπολογία 363
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη άλλων 
μέτρων πολιτικής για τη μείωση των 
εκπομπών που δεν καλύπτονται από το 
κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις θεσπίζονται 
μόνο όταν η συμπερίληψη δεν είναι 
εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 24, ενώ η
επόμενη αναθεώρηση του κοινοτικού 
συστήματος πρέπει να εξετάζει την 
εναρμόνιση της κάλυψης των εν λόγω 
εκπομπών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη άλλων 
μέτρων πολιτικής για τη μείωση των 
εκπομπών που δεν καλύπτονται από το 
κοινοτικό σύστημα. Η επόμενη 
αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος 
πρέπει να εξετάζει την εναρμόνιση της 
κάλυψης των εν λόγω εκπομπών σε 
ολόκληρη την Κοινότητα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συνδεθούν οι τομείς που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και οι τομείς 
που δεν υπάγονται σε αυτό και επομένως πρέπει να απαλειφθεί κάθε προϋπόθεση για την 
εφαρμογή του άρθρου 24α στο άρθρο 24.

Τροπολογία 364
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 24αα

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα δικαιώματα εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου που επιτρέπονται 
βάσει του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 
της Οδηγίας 2008/ΧΧ/ΕΚ για την 
εφαρμογή των δυνάμει της Οδηγίας 
2008/87/ΕΚ υποχρεώσεών τους.
Επί πλέον των διατάξεων του άρθρου 
24α, κάθε εγκατάσταση που υπάγεται στο 
κοινοτικό σύστημα δύναται να καλύψει 
μέχρι το 10% των διαπιστωμένων 
εκπομπών της με μόρια κτηθέντα εκτός 
των ορίων που θέτει για τα κράτη μέλη η 
Οδηγία 2008/ΧΧ/2008. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τ στοιχεία της Οδηγίας περί συστήματος εμπορίας εκπομπών και η Απόφαση περί κατανομής 
της προσπάθειας συνδέονται μεταξύ τους και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου η 
ΕΕ ως σύνολο να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά 
αποτελεσματικό. Συνεπώς, πρέπει να υποστηριχθεί η καθιέρωση της αρχής της ευελιξίας μεταξύ 
υπαγόμενων και μη υπαγόμενων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.
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Για να δημιουργηθούν πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη του προγράμματος και σε τρίτες 
χώρες, δεν θα πρέπει να ισχύουν όρια στη χρήση αποκτηθέντων μορίων.

Τροπολογία 365
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων 

Or. en

Τροπολογία 366
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την 
επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή οι μικρές εγκαταστάσεις εκπομπής (< 50.000 τόνοι CO2 ετησίως) έχουν τεράστια έξοδα 
για την επιτήρηση και την υποβολή αναφορών χωρίς κανένα οικονομικό όφελος από το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρεθούν το ταχύτερο δυνατόν. Το 75% 
των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων εκλύει 56.000 τόνους CO2 ετησίως, αλλά μόνο το 5% των 
συνολικών εκπομπών που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας. Οι μικρές εγκαταστάσεις θα πρέπει 
να συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών σε προαιρετική μόνο βάση (opt-in).

Επί πλέον, δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν μόνον οι "εγκαταστάσεις καύσης". Η κεραμοποιία 
και ειδικότερα ο κλάδος κατασκευής τούβλων έχει τις υψηλότερες διοικητικές δαπάνες.
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Τροπολογία 367
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη εξαιρούν από το 
κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις καύσης 
οι οποίες έχουν υποβάλει προς την αρμόδια 
αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων 
από 50.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου 
του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση καύσης, 
προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που 
εφαρμόζει·

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

β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση καύσης που εκπέμπει 
τουλάχιστον 50.000 τόνους ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση καύσης που εκπέμπει 
τουλάχιστον 50.000 τόνους ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση καύσης θα επανεισαχθεί στο 
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σύστημα· σύστημα·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή μικρών εγκαταστάσεων που εκπέμπουν κάτω από 50.000 τόνους δεν είναι 
οικονομικά αποτελεσματική, λόγω των δαπανών επιτήρησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τις προδιαγραφές του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών καθώς και οι διοικητικές δαπάνες 
έκδοσης αδειών ξεπερνούν την αξία των περιβαλλοντικών ωφελειών εκπεφρασμένη σε 
νομισματικές τιμές. "Οικονομικά αποτελεσματική λύση και μείωση του αριθμού των 
εγκαταστάσεων μπορούν να επιτευχθούν εφόσον οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν κάτω από 
50.000 τόνους θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν έξω από το σύστημα: ενώ θα εξακολουθήσει
να καλύπτεται ακόμη κι έτσι το 95% των εκπομπών των υπαγόμενων στο σύστημα 
εγκαταστάσεων, το όριο των 50.000 τόνων θα γλυτώσει κάπου το 75% των εγκαταστάσεων από 
τα τεράστια έξοδα του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών" (Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος)

Τροπολογία 368
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν υποβάλει προς την 
αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών 
χαμηλότερων από 50.000 τόνους 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα 
για κάθε ένα από τα 3 προηγούμενα έτη
και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα για τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου, εφόσον 
το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 16/51 AM\731526EL.doc

EL

ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

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

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

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

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

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή οι μικρές εγκαταστάσεις εκπομπής (< 50.000 τόνοι CO2 ετησίως) έχουν τεράστια έξοδα 
για την επιτήρηση και την υποβολή αναφορών χωρίς κανένα οικονομικό όφελος από το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρεθούν το ταχύτερο δυνατόν. Το 75% 
των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων εκλύει 56.000 τόνους CO2 ετησίως, αλλά μόνο το 5% των 
συνολικών εκπομπών που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας. Οι μικρές εγκαταστάσεις θα πρέπει 
να συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών σε προαιρετική μόνο βάση (opt-in).

Επί πλέον, δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν μόνον οι "εγκαταστάσεις καύσης". Η κεραμοποιία 
και ειδικότερα ο κλάδος κατασκευής τούβλων έχει τις υψηλότερες διοικητικές δαπάνες
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Τροπολογία 369
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν υποβάλει προς την 
αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών 
χαμηλότερων από 50.000 τόνους 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα 
για κάθε ένα από τα 3 προηγούμενα έτη
και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που 
πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες 
μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο 
κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

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

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

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

γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
50.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·
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δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των μικρών εγκαταστάσεων θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλες τις 
εγκαταστάσεις και όχι μόνο τις εγκαταστάσεις καύσης. Επί πλέον, η αύξηση του ορίου 
εξαίρεσης στους 50.000 τόνους θα επιτρέπει και πάλι την κάλυψη του 95% περίπου των 
εκπομπών που υπάγονται στο πεδίο του εμπορίου εκπομπών, όμως θα επιτρέψει και μια 
σημαντική μείωση δαπανών για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις δημόσιες αρχές, σε συμφωνία 
με την αρχή της καλύτερης νομοθεσίας.

Τροπολογία 370
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν υποβάλει προς την 
αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών 
χαμηλότερων από 25.000 τόνους 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα 
για κάθε ένα από τα 3 προηγούμενα έτη, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση ·

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

παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα 
επανεισαχθεί στο σύστημα·

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Τροπολογία 371
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν υποβάλει προς την 
αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών 
χαμηλότερων από 25.000 τόνους 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα 
για κάθε ένα από τα 3 προηγούμενα έτη
και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που 
πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες 
μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο 
κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες 
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εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει, μαζί με 
την έγκριση του ιδιοκτήτη της 
εγκατάστασης, που δηλώνει την επιθυμία 
του να κάνει χρήση της δυνατότητας 
εξόδου από το σύστημα (opt-out)·

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

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

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

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

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 10.000 τόνων θα έπληττε πολλές μικρές εγκαταστάσεις και θα προκαλούσε περιττές 
διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις χωρίς να επιτύχει αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου 
των εκπομπών που είναι στο στόχαστρο. Μερικές εγκαταστάσεις μη ανακύκλωσης μπορούν να 
συναποφασίσουν να παραμείνουν ταξινομημένες στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.
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Τροπολογία 372
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη , κατόπιν αιτήματος του 
φορέα, εξαιρούν από το κοινοτικό 
σύστημα εγκαταστάσεις καύσης που έχουν 
υποβάλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί εκπομπών χαμηλότερων από 25.000
τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

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

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

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

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

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που (δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
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αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αλλαγή του ορίου στις 25.000 τόνους CO2 ετησίως θα μειώσει το συνολικό αριθμό 
συμμετεχόντων κατά 55%, ενώ θα μειώσει τον όγκο των εκπομπών που καλύπτονται απέ το 
σύστημα μόνο κατά 2,4%. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξόδου από το σύστημα (opt-out) 
όχι μόνο στις εγκαταστάσεις καύσης, αλλά και σε όλες τις εγκαταστάσεις του Συστήματος 
Εμπορίας Εκπομπών. Τούτο αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 10, που δεν περιορίζει το πεδίο 
της διάταξης μόνο στις εγκαταστάσεις καύσης.

Τροπολογία 373
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 

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

εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

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

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη Μελέτη Επιπτώσεων (SEC(2008)52)), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι η μείωση των 
διοικητικών δαπανών ανά τόνο εκπομπών ευρισκομένων εκτός του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ ήταν πολύ μικρή για να εισαχθεί ένα όριο 25.000 τόνων (αντί των 10.000). 
Όμως, το έγγραφο της Επιτροπής δεν εξετάζει την αβεβαιότητα εκπομπής των μεγάλων 
εγκαταστάσεων παραγωγής CO2. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να είναι των ιδίων διαστάσεων 
με το συνολικό όγκο εκπομπών CO2 των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν κάτω από 25.000 
τόνους CO2 ετησίως.

Ακόμη, οι εκτός του συστήματος εγκαταστάσεις αυτομάτως θα υπόκεινται σε άλλα μέτρα 
μείωσης των εκπομπών, στον εκτός ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών τομέα.

Τροπολογία 374
Erika Mann

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

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

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

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

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

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

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

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

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το όριο θα πρέπει να αυξηθεί από τις 10.000 τόνους στις 25.000 τόνους εκπομπών CO2. Τούτο 
θα αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων για φορέων εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων και θα συνεχίσει να καλύπτεται παρ΄όλα αυτά το 97% των εκπομπών. Επί 
πλέον, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα που πρόκειται να συμβάλουν κατά τρόπο 
ισοδύναμο στη μείωση των εκπομπών. Δεδομένου ότι η εξαίρεση αυτών των εγκαταστάσεων 
βασίζεται στη μικρή επίδραση που έχουν επί του κλίματος, οι απαιτήσεις θα πρέπει κι αυτές να 
είναι μικρές.

Τροπολογία 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

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

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

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 26/51 AM\731526EL.doc

EL

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

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

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση εν πάση περιπτώσει γίνεται υπό τον όρο ότι θα υπάρξει μείωση και των αερίων 
θερμοκηπίου. Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό τρόπο μια μη γραφειοκρατική διαδικασία 
στις εγκαταστάσεις που εκπέμπουν κάτω από 25.000 τόνους ετησίως.

Τροπολογία 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αλλάζει το όριο των 10.000 τόνων ισοδυνάμου CO2, όμως επιτρέπει 
μεγαλύτερη ευελιξία και ορθολογικά μέτρα για τις μικρές εγκαταστάσεις καύσης.

Τροπολογία 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
εκπονεί λεπτομερή μελέτη επιπτώσεων 
σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των 
όρων εφαρμογής αυτών των μειώσεων, 
καθώς και σχετικά με τις συνέπειες των 
άλλων μέτρων που θα έχουν θεσπιστεί 
στη διεθνή αυτή σύμβαση. 

Η μελέτη επιπτώσεων διευκρινίζει επίσης 
κατά πόσον πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:
- η διεθνής σύμβαση να δεσμεύει όλες τις 
χώρες που διαθέτουν ή είναι ικανές να 
αναπτύξουν ιδία παραγωγή στους τομείς 
που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία·
- η διεθνής σύμβαση να επιβάλλει
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* στις ανεπτυγμένες χώρες, για τους 
τομείς που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, 
υποχρεώσεις ισοδύναμες προς εκείνες 
που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
* στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως 

στις πιο προηγμένες εξ αυτών στο 
οικονομικό πεδίο, για τους τομείς που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας οδηγίας, την προσήκουσα 
συμβολή σε συνάρτηση με τις δικές 
τους ευθύνες και τις αντίστοιχες 
ικανότητές τους·

- οι ανωτέρω υποχρεώσεις των 
ανεπτυγμένων χωρών και οι ανωτέρω 
συμβολές των αναπτυσσομένων χωρών, 
ιδίως των πιο προηγμένων εξ αυτών στο 
οικονομικό πεδίο,
* να μετρώνται και να επαληθεύονται με 

διεθνώς ανεγνωρισμένες μεθόδους, και 
* να κοινοποιούνται.

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

2. Από το επόμενο έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της διεθνούς σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, και βάσει 
των αποτελεσμάτων της μελέτης 
επιπτώσεων που προβλέπει η εν λόγω 
παράγραφος, ιδίως εάν πληρούνται οι 
τρεις προϋποθέσεις που αυτή προβλέπει, 
η Επιτροπή προτείνει έναν 
τροποποιημένο συντελεστή ώστε το 
κλάσμα της κοινοτικής ποσότητας
δικαιωμάτων το 2020 δυνάμει των 
άρθρων 9 και 9α να συμβάλει στη
συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο και του 20% για το 
οποίο η διεθνής σύμβαση θα έχει 
δεσμεύσει την Κοινότητα.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
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πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.

4. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης 
επιπτώσεων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως
εάν πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις 
που αυτή προβλέπει, η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίζει μέτρα για τη χρήση 
επιπρόσθετων τύπων έργων από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις για την ΕΕ και για τα 
άλλα μέρη. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια λεπτομερής μελέτη επιπτώσεων, για να αξιολογηθούν οι 
όροι εφαρμογής και να εκτιμηθούν οι κάθε είδους συνέπειες. Πρέπει να προσδιορισθούν τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα θεωρηθεί πετυχημένη η σύμβαση. Πρέπει επίσης να 
προσδιορισθούν, σε κοινοτικό πλαίσιο, οι ιδιαίτερες προσδοκίες έναντι των χωρών με 
αναδυόμενη οικονομία, διότι αυτές δεν μπορούν να συγκρίνονται με όλες τις άλλες 
αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν.

Τροπολογία 378
Angelika Niebler

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

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για όλα τα κράτη με 
σημαντικές δραστηριότητες στους τομείς 
των Παραρτημάτων 1 και 2αβ που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, και μόλις παρουσιάσει η 
Επιτροπή αποδείξεις ότι η σύμβαση αυτή 
οδηγεί αυτά τα άλλα κράτη σε παρόμοιου 
επιπέδου έξοδα για τη μείωση του CO2 
στους τομείς των Παραρτημάτων 1 και 
2αβ, τότε ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 και 
4. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βάσει των εν λόγω παραγράφων αναπροσαρμογές δεν πρέπει να γίνουν αυτόματα μετά τη 
σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης. Αντίθετα, πρέπει να καταρτισθούν κριτήρια που θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν προτού ξεκινήσουν οι αναπροσαρμογές. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι να 
υπάρχουν και σε όλα τα εξωκοινοτικά κράτη παρόμοιου επιπέδου έξοδα για τους τομείς του 
Παρατήματος 1.

Τροπολογία 379
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 

Adlib Express Watermark



AM\731526EL.doc 31/51 PE409.457v01-00

EL

θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4. 

θερμοκηπίου για όλα τα κράτη με 
σημαντικές δραστηριότητες στους τομείς 
των Παραρτημάτων 1 και 2αβ που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, και εφόσον αποδειχτεί ότι η 
σύμβαση αυτή οδηγεί σε άλλα κράτη σε 
παρόμοιου επιπέδου έξοδα για τη μείωση 
του CO2 στους τομείς των 
Παραρτημάτων 1 και 2αβ, τότε ισχύουν 
οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου. Τις αποδείξεις οφείλει να 
παρουσιάσει η Επιτροπή. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βάσει των εν λόγω παραγράφων αναπροσαρμογές δεν πρέπει να γίνουν αυτόματα μετά τη 
σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης. Αντίθετα, πρέπει να καταρτισθούν κριτήρια που θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν προτού ξεκινήσουν οι αναπροσαρμογές. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι να 
υπάρχουν και σε όλα τα εξωκοινοτικά κράτη παρόμοιου επιπέδου έξοδα για τους τομείς του 
Παρατήματος 1.

Τροπολογία 380
Erika Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 10β, 
παράγραφος 2α και θα επιβάλλει έως το 
2020 υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, 
ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 και 4. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε διεθνής σύμβαση θα πρέπει να πληροί ορισμένα 
κριτήρια για την πρόληψη των εκπομπών CO2. Πρέπει να γίνει σαφής μνεία των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαρτίου 2007.

Τροπολογία 381
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 10β, 
παράγραφος 2α και θα επιβάλλει έως το 
2020 υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, 
ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 και 4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε διεθνής σύμβαση θα πρέπει να πληροί ορισμένα 
κριτήρια για την πρόληψη των εκπομπών CO2. Πρέπει να γίνει σαφής μνεία των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαρτίου 2007
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Τροπολογία 382
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εντός έξι μηνών από τη σύναψη μιας
διεθνούς σύμβασης για την κλιματική 
αλλαγή η οποία θα επιβάλλει 
υποχρεωτικές μειώσεις επί πλέον των 
προβλεπομένων στο άρθρο 3, η Επιτροπή 
θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά 
με τη συμβολή του κάθε κράτους μέλους 
στην κοινοτική προσπάθεια περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών, πρόταση που 
πρέπει να εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 
251 της Συνθήκης ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της κατά 30% μείωσης στο πλαίσιο μιας διεθνούς σύμβασης είναι μια πολιτική 
απόφαση με σημαντικές επιπτώσεις και επομένως πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία της 
συναπόφασης.

Τροπολογία 383
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, βάσει 
μιας πλήρους μελέτης επιπτώσεων για 
την οικονομική αποτελεσματικότητα των 
τρόπων επίτευξης αυτών των μειώσεων 
και για τις συνέπειες των άλλων μέτρων 
που παρατίθενται στη διεθνή σύμβαση, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο μια νομοθετική 
πρόταση για μια περαιτέρω μείωση στην
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
κατά τρόπο που να συνυπολογίζεται η
συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα πέρα και 
από το ποσοστό του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης δεν πρέπει να οδηγεί σε αυτοματοποιημένες ενέργειες, αλλά 
να αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και συναπόφασης.

Τροπολογία 384
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 

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

τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
20% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, επί το μερίδιο 
των συνολικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 9α. Οι κανόνες αυτοί θα 
τεθούν σε ισχύ μόνο εφόσον η Επιτροπή 
υποβάλει την ανάλυσή της πριν από το 
2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσο πιο αργά γίνει η αύξηση του ετήσιου συντελεστή μείωσης, τόσο πιο απότομη θα πρέπει να 
είναι η καμπύλη της αναγκαίας μείωσης και τόσο πιο έντονη θα είναι η επίπτωση από τη 
μείωση της ποσότητας των δικαιωμάτων στις τιμές των δικαιωμάτων. Για να αποτραπεί μια 
δυσανάλογη επιβάρυνση της βιομηχανίας εξ αιτίας αυτού, πρέπει να ορισθεί μια προθεσμία για 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Τροπολογία 385
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 9α. Οι κανόνες αυτοί θα 
τεθούν σε ισχύ μόνο εφόσον η Επιτροπή 
υποβάλει την ανάλυσή της πριν από το 
[2015].

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσο πιο αργά γίνει η αύξηση του ετήσιου συντελεστή μείωσης, τόσο πιο απότομη θα πρέπει να 
είναι η καμπύλη της αναγκαίας μείωσης και τόσο πιο έντονη θα είναι η επίπτωση από τη 
μείωση της ποσότητας των δικαιωμάτων στις τιμές των δικαιωμάτων. Για να αποτραπεί μια 
δυσανάλογη επιβάρυνση της βιομηχανίας εξ αιτίας αυτού, πρέπει να ορισθεί μια προθεσμία για 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Τροπολογία 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ως διεθνής σύμβαση κατά την έννοια 
των παραγράφων 1 και 2 ορίζεται η 
μεταξύ χωρών συμφωνία που οδηγεί σε 
συνολική μείωση των εκπομπών κατά την 
έκταση που απαιτείται για την 
πραγματική αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και κατά τρόπο που 
να μπορεί να εποπτεύεται, να 
επαληθεύεται και να υπόκειται σε 
υποχρεωτικές διατάξεις εφαρμογής. 
Μια τέτοια διεθνής συμφωνία θα πρέπει 
να καλύπτει μια κρίσιμη μάζα από την 
παγκόσμια τομεακή παραγωγή. 
Οι χώρες που μετέχουν σε αυτή τη διεθνή 
συμφωνία δέχονται να εφαρμόζουν και να 
επιβάλλουν μέτρα που οδηγούν σε 
ισοδύναμη επιβάρυνση των βιομηχανικών 
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κλάδων που είναι εκτεθειμένοι στον 
διεθνή ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε διεθνής σύμβαση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις εκπομπές CO2 μόνον εφόσον 
πληροί ορισμένα κριτήρια που θα δημιουργούν ίσους όρους για τους ανταγωνιστικούς τομείς.

Τροπολογία 387
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν, επί 
πλέον των αχρησιμοποίητων CER και 
ERU που εκχωρούνται σε φορείς 
εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2008-2012, να χρησιμοποιούν 
CER, ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια τα 
οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι οποίες 
έχουν συνάψει τη διεθνή σύμβαση, έως το 
70% της μείωσης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί έργων είναι σημαντικά μέσα για την επίτευξη φθηνών μειώσεων στις 
εκπομπές, η δε δυνατότητα χρήσης τους αποτελεί μια αναγκαία δικλείδα ασφαλείας για το 
εμπόριο εκπομπών. Το κριτήριο της σωρευτικότητας εξασφαλίζει ότι τα έργα αυτά δεν θα 
υπονομεύσουν τους υφιστάμενους ή τυχόν μελλοντικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας ή 
συμφωνίες των χωρών υποδοχής. Κατά τα προβλεπόμενα, θα είναι δυνατή η μεταφορά
δικαιωμάτων Π/CDM και η χρήση δικαιωμάτων από τη β΄ και την γ΄ φάση.
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Τροπολογία 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν, επί 
πλέον των αχρησιμοποίητων CER και 
ERU που εκχωρούνται σε φορείς 
εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2008-2012, να χρησιμοποιούν 
CER, ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια τα 
οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι οποίες 
έχουν συνάψει τη διεθνή σύμβαση, έως το 
ήμισυ της μείωσης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και το 
άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία έχει κεντρική σημασία.

Τροπολογία 389
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 28α

Χρήση μορίων για δενδροφύτευση, 
αναδάσωση και δασοπονία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 11α και 
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28, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
φορείς εγκαταστάσεων να κάνουν χρήση 
μορίων μέχρι επιπέδου (Χ)% των ετήσιων 
διαπιστωμένων εκπομπών των 
εγκαταστάσεών τους για :
(1) έργα δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης πιστοποιημένα από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του CDM ή 
ελεγμένα με τη διαδικασία της Μεικτής 
Επιτροπής Επίβλεψης Εφαρμογής,
(2) δασοπονικές δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 
11α(5), και
(3) οποιοδήποτε δασοπονικό έργο σε 
αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνο προς τη 
διεθνή σύμβαση του άρθρου 28." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα συμπεριλάβει τα μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης στο Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ από 2013, όταν μια νέα (μετά το Κυότο) διεθνής σύμβαση για 
την κλιματική αλλαγή θα έχει συναφθεί. Έτσι θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες να αναβάλουν σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
προσφέρει κάποια περιορισμένη ευελιξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Τροπολογία 390
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 28α

Χρήση μορίων για δενδροφύτευση, 
αναδάσωση και δασοπονία
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Με την επιφύλαξη των άρθρων 11α και 
28, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εγκαταστάσεις να κάνουν χρήση μορίων 
μέχρι επιπέδου 4%* των ετήσιων 
διαπιστωμένων εκπομπών τους για :
(1) έργα δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης πιστοποιημένα από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του CDM ή 
ελεγμένα με τη διαδικασία της Μεικτής 
Επιτροπής Επίβλεψης Εφαρμογής,
(2) δασοπονικές δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 
11α(5), και
(3) οποιοδήποτε ελεγμένο έργο που 
μειώνει τις εθνικές εκπομπές από 
αποψίλωση δασών ή έργο αναστροφής 
της υποβάθμισης των εδαφών ή των 
δασών σε αναπτυσσόμενες χώρες 
σύμφωνο προς τη διεθνή σύμβαση του 
άρθρου 28.
* το ποσοστό αυτό μπορεί να 
αναπροσαρμοστεί βάσει της διεθνούς 
σύμβασης του άρθρου 28"

Or. en

Αιτιολόγηση

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Τροπολογία 391
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα περί σωρευτικότητας, που υπήρχε στην αρχική οδηγία και που γίνεται 
αυστηρότερος στο συμπλήρωμα που έχει υποβληθεί για την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας, 
υπάρχει κίνδυνος να συμπεριληφθεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός μικρών εγκαταστάσεων. Στη 
χημική βιομηχανία ειδικότερα, υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες τοποθεσίες με μεγάλο αριθμό 
ατομικών καυστήρων που δυνάμει αυτού του κανόνα θα συνυπολογιστούν σωρευτικά με 
εγκαταστάσεις καύσης άνω των 20 MW, που ήδη υπάρχουν σε αυτό τον κλάδο.

Τροπολογία 392
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα περί σωρευτικότητας, που υπήρχε στην αρχική οδηγία και που γίνεται 
αυστηρότερος στο συμπλήρωμα που έχει υποβληθεί για την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας, 
υπάρχει κίνδυνος να συμπεριληφθεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός μικρών εγκαταστάσεων
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Τροπολογία 393
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος, πολλές μικρές εγκαταστάσεις να συμπεριληφθούν. Στη χημική βιομηχανία 
κυρίως, υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες τοποθεσίες με πολλούς ατομικούς καυστήρες που είτε 
θα συνυπολογιστούν σωρευτικά στις ήδη υπάρχουσες στον κλάδο εγκαταστάσεις καύσης άνω 
των 20 MW, είτε, εάν θεωρηθούν συνολικά, υπερβαίνουν την οριακή τιμή και υπάγονται πλέον 
στο εμπόριο εκπομπών. Τούτο θα σήμαινε ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός εγκαταστάσεων θα 
ήταν υποχρεωμένος να εμπορεύεται εκπομπές, και τούτο είναι αντίθετο προς την τροπολογία 
στο άρθρο 27.

Τροπολογία 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο β) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – στοίχος 2 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής και 
δευτερογενής όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW)

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής όπου 
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 
20 MW)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα εκπομπών από τη δευτερογενή βιομηχανία ανακύκλωσης έχει μικρό αντίκτυπο στο 
σύνολο των εκπομπών που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, αφορά ορισμένες 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι πρόσθετες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις δεν 
δικαιολογούν την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή.

Τροπολογία 395
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο γα (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – άλλες δραστηριότητες – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η τέταρτη σειρά κατηγοριών 
δραστηριότητας αντικαθίσταται από τα 
εξής:
"Άλλες δραστηριότητες
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την 
παραγωγή
α) πούλπας από ξυλεία ή άλλα ινώδη 
υλικά συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW
β) χαρτιού και χαρτονιού με παραγωγική 
ικανότητα άνω των 20 τόνων ημερησίως 
όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης 
με ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω 
των 20 MW."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίση μεταχείριση των εγκαταστάσεων όλων των κλάδων του Παραρτήματος 1. Η Επιτροπή 
έκανε αλλαγές μόνο στις πρόσφατα προστεθείσες κατηγορίες, ενώ ξέχασε να κάνει το ίδιο και 
στους υπάρχοντες κλάδους που ήδη περιλαμβάνονταν στο Παράρτημα 1. Η τροπολογία 
ταιριάζει καλύτερα με τον ορισμό περί ηλεκτρογεννήτριας και προσφέρει μια σαφή εναρμόνιση 
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των σημερινών θέσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία 396
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 4
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – χημική βιομηχανία – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προστίθενται οι ακόλουθες σειρές 
κατηγοριών δραστηριοτήτων:

4. Προστίθενται οι ακόλουθες σειρές 
κατηγοριών δραστηριοτήτων:

Χημική βιομηχανία Χημική βιομηχανία

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η 
απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως 
ελαίων, πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης 
και πυρόλυσης, όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η 
απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως 
ελαίων, πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης 
και πυρόλυσης, όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Παραγωγή νιτρικού οξέος Παραγωγή νιτρικού οξέος
Παραγωγή απιδικού οξέος Παραγωγή απιδικού οξέος

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού 
οξέος 

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού 
οξέος 

Παραγωγή αμμωνίας Παραγωγή αμμωνίας

Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών 
προϊόντων με πυρόλυση, αναμόρφωση, 
μερική ή πλήρη οξείδωση ή με παρόμοιες 
διεργασίες, παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 100 τόνων την ημέρα

Παραγωγή αιθυλενίου, προπυλενίου, 
βενζολίου και αρωματικών ενώσεων με 
πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη 
οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες, 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 100 
τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) 
και διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) 
και διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία μειώνει τις πιθανότητες διαφορετικών ερμηνειών και αποσαφηνίζει τα πράγματα: 
συμπεριλαμβάνονται οι μεγάλες ομοιογενείς διεργασίες. Στην οδηγία δεν περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες άλλες από τις απαριθμούμενες στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ.

Τροπολογία 397
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 4
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – χημική βιομηχανία – στοίχοι 6 και 7 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών 
προϊόντων με πυρόλυση, αναμόρφωση, 
μερική ή πλήρη οξείδωση ή με παρόμοιες 
διεργασίες, παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 100 τόνων την ημέρα

Παραγωγή αιθυλενίου και προπυλενίου με 
πυρόλυση ή αναμόρφωση, παραγωγικού 
δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπούν οι διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, οι ορισμοί πρέπει να 
διατυπωθούν όσο το δυνατόν σαφέστερα.

Τροπολογία 398
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ακόλουθο Παράρτημα Ια προστίθεται 
στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"Παράρτημα Ια
Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 
εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα
Σίδηρος και χάλυβας" 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράρτημα εισαγόμενο με το άρθρο 3 w (νέο) για να καταγραφούν οι τομείς που 
αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 399
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Το ακόλουθο Παράρτημα Ια προστίθεται 
στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 
εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής
άνθρακα
Σίδηρος και χάλυβας
...
...*"
* τομείς προς διευκρίνιση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από 
την έγκριση της παρούσας οδηγίας
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παράρτημα εισαγόμενο με το άρθρο 3 w (νέο) για να καταγραφούν οι τομείς που 
αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 400
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα ΙΙα διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στην κοινοτική νομοθεσία άλλοι μηχανισμοί κινήτρων καλύτερα προσαρμοσμένοι 
στην ανακατανομή των πόρων.

Τροπολογία 401
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI α(νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Το ακόλουθο Παράρτημα ΙΙαα 
προστίθεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"Παράρτημα ΙΙαα
Κατάλογος των ηλεκτροβόρων 
εγκαταστάσεων παραγωγής που 
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μνημονεύονται στα άρθρα 2 και 10 της 
Οδηγίας
- Διεργασίες ηλεκτρόλυσης για την 
παραγωγή χλωριούχων αλκαλίων"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τομείς αυτοί, για τους οποίους η αγορά ηλεκτρισμού αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του κόστους παραγωγής, δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. 
Όμως, οφείλουν να αγοράζουν την ενέργειά τους από προμηθευτές ηλεκτρισμού που υπάγονται 
στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και επομένως το κόστος παραγωγής τους θα αυξηθεί 
σημαντικά. Για να αποτραπεί η έμμεση εκπομπή άνθρακα, θα πρέπει οι τομείς αυτοί να 
αποζημιωθούν για τους κινδύνους που διατρέχει η ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 402
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI α(νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Το ακόλουθο Παράρτημα προστίθεται 
στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙαα
Παραγωγή χλωρίνης, καυστικής σόδας, 
καυστικής ποτάσας και αλάτων αλκοόλης 
με ηλεκτρόλυση
Παραγωγή υδροφθορικού οξέος με 
ηλεκτρόλυση
Παραγωγή αερίων με διαχωρισμό αέρος
Παραγωγή ανθρακασβεστίου σε 
ηλεκτρική κάμινο
Παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου
Παραγωγή πολυκρυσταλλικής σιλικόνης
Παραγωγή πολυκοκκώδους άνθρακα και 
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γραφίτη

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος περιλαμβάνει παραγωγικές διεργασίες γενικά αναγνωρισμένες ως ιδιαίτερα 
ηλεκτροβόρες και ήδη χαρακτηρισμένες ως τυπικές περιπτώσεις. Ο κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός.

Τροπολογία 403
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI α(νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Το ακόλουθο Παράρτημα ΙΙαα 
προστίθεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"Παράρτημα ΙΙαα
Κατάλογος ενεργοβόρων εγκαταστάσεων 
παραγωγής μνημονευόμενων στα άρθρα 2 
και 10 με σκοπό τη δημιουργία 
επενδυτικής βεβαιότητας
Μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ που 
λαμβάνει 100% δωρεάν δικαιώματα 
δυνάμει του άρθρου 10α, παράγραφος 8.
Οι κατωτέρω απαριθμούμενες 
βιομηχανίες καταρτίζουν προδιαγραφές 
συγκριτικής αξιολόγησης και/ή απόδοσης 
ως βάση για τη δωρεάν εκχώρηση 
δικαιωμάτων. Οι λεπτομέρειες των 
συγκριτικών αξιολογήσεων που θα 
καταρτισθούν, με σκοπό την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται βάσει της 
ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο [23(3)].
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Τσιμέντο
Κεραμικά
Χημικά
Γυαλί
Σίδηρος και χάλυβας
Άσβεστος
Πούλπα και χαρτί
Διυλιστήρια"

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ενεργοβόροι τομείς παρείχαν στην Επιτροπή αποδείξεις για το μερίδιο της ενέργειας 
στο κόστος παραγωγής τους, εμπορικά στοιχεία που δείχνουν το βαθμό έκθεσής τους στον 
διεθνή ανταγωνισμό, την αδυναμία τους να μετακυλήσουν στους πελάτες τους το κόστος του
κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών, και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, βάσει 
συγκρίσεων του ανθρακικού αποτυπώματος της εγχώριας παραγωγής με εκείνο της 
εξωκοινοτικής ανταγωνιστικής παραγωγής. Βάσει των παρασχεθέντων στοιχείων, είναι 
απόλυτα δικαιολογημένο και θεμιτό να απαριθμηθούν αυτοί οι τομείς ρητώς ως επιλέξιμοι για 
δωρεάν απονομή δικαιωμάτων βάσει συγκριτικών αναλύσεων των επιδόσεών τους που οι 
τομείς αυτοί θα πρέπει να επεξεργασθούν. 

Τροπολογία 404
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
Το ακόλουθο Παράρτημα ΙΙαβ 
προστίθεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ:
"Κατάλογος ενεργοβόρων 
εγκαταστάσεων παραγωγής 
μνημονευόμενων στα άρθρα 2 και 10 με 
σκοπό τη δημιουργία επενδυτικής 
βεβαιότητας
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Μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ που 
λαμβάνει 100% δωρεάν δικαιώματα 
δυνάμει του άρθρου 10α, παράγραφος 8.
Οι κατωτέρω απαριθμούμενες 
βιομηχανίες καταρτίζουν προδιαγραφές 
συγκριτικής αξιολόγησης και/ή απόδοσης 
ως βάση για τη δωρεάν εκχώρηση 
δικαιωμάτων. Οι λεπτομέρειες των 
συγκριτικών αξιολογήσεων που θα
καταρτισθούν, με σκοπό την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται βάσει της 
ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο [23(3)].
Τσιμέντο
Κεραμικά
Χημικά
Γυαλί
Σίδηρος και χάλυβας
Άσβεστος
Ποτάσα και άλας
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Πούλπα και χαρτί
Διυλιστήρια"

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ενεργοβόροι τομείς παρείχαν στην Επιτροπή αποδείξεις για το μερίδιο της ενέργειας 
στο κόστος παραγωγής τους, εμπορικά στοιχεία που δείχνουν το βαθμό έκθεσής τους στον 
διεθνή ανταγωνισμό, την αδυναμία τους να μετακυλήσουν στους πελάτες τους το κόστος του 
κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών, και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, βάσει 
συγκρίσεων του ανθρακικού αποτυπώματος της εγχώριας παραγωγής με εκείνο της 
εξωκοινοτικής ανταγωνιστικής παραγωγής. 
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