
AM\732961EL.doc PE 409.565v01-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0013(COD)

8.7.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
39 - 131

Σχέδιο έκθεσης
Avril Doyle
(PE400.700v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με 
στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 2/95 PE 409.565v01-00

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 3/95 PE 409.565v01-00

Τροπολογία 39
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος για την εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
και την τροποποίηση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ θέσπισε ένα σύστημα για την 
εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό.

(1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος για την εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
και την τροποποίηση της οδηγίας 
96/61/ΕΚ θέσπισε ένα σύστημα για την 
εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας 
προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό, χωρίς να 
υποβαθμίζεται η δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα της ΕΕ αποτελεί ο υψηλός βαθμός προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 40
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2)  Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση 
αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος 
(IPCC), προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως 
το 2020. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
αυξανόμενες προσπάθειες από την 
Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις επιστημονικές πηγές, είναι ενδεχόμενο, αν όχι πιθανότατο, να μην 
υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα και των παγκόσμιων ετήσιων μεταπτώσεων της μέσης θερμοκρασίας στην 
ατμόσφαιρα. Αν επαληθευθεί αυτή η υπόθεση, τα έξοδα και οι απώλειες που 
συνεπάγονται τα μακρόπνοα ρυθμιστικά μέτρα και θίγουν την οικονομία της 
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Κοινότητας, θα αναστείλουν σοβαρά τη δυναμική ανάπτυξη της τελευταίας, χωρίς να 
αποφέρουν μετρήσιμα οφέλη, ενώ πέραν τούτου θα εμποδίσουν έμμεσα την οικολογική 
μετατροπή της οικονομίας, ελλείψει των αναγκαίων μέσων.

Τροπολογία 41
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Πρόσφατα
επιστημονικά πορίσματα καταδεικνύουν 
ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθεί 
σε λιγότερο από 350 μέρη ανά 
εκατομμύριο, πράγμα που θα σήμαινε
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε ποσοστό της τάξης του
60% μέχρι το 2035. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
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χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση του κλίματος είναι σοβαρότερη από πριν, αν και το πρόσφατο φόρουμ στο 
Tällberg της Σουηδίας με συμμετοχή επιστημόνων από τη NASA και το Περιβαλλοντικό
Ινστιτούτο της Στοκχόλμης υποδεικνύουν ότι πρέπει να μειώσουμε το CO2 σε επίπεδα 
κάτω από 350 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο), για να αποφύγουμε καταστρεπτικές 
επιπτώσεις. Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες συναινούσαν ότι η ζώνη ασφαλείας 
ανερχόταν στα  450 ppm, ενώ τα νέα πορίσματα δείχνουν σήμερα ότι το κρίσιμο όριο 
ξεκινά ήδη από τα 350 ppm, πράγμα που μεθερμηνεύεται σε μείωση των εκπομπών 
κατά τουλάχιστον 60% ώς το 2030 και 100% ώς το 2050.

Τροπολογία 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κορυφωθούν έως το 2020. Πρόσφατα
επιστημονικά πορίσματα καταδεικνύουν 
ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθεί 
σε λιγότερο από 350 μέρη ανά 
εκατομμύριο, πράγμα που σημαίνει 
κοινοτικό στόχο για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
60% μέχρι το 2030.  Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση του κλίματος είναι σοβαρότερη από πριν, αν και το πρόσφατο φόρουμ στο 
Tällberg της Σουηδίας με συμμετοχή επιστημόνων από τη NASA και το Περιβαλλοντικό
Ινστιτούτο της Στοκχόλμης υποδεικνύουν ότι πρέπει να μειώσουμε το CO2 σε επίπεδα 
κάτω από 350 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο), για να αποφύγουμε καταστρεπτικές 
επιπτώσεις. Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες συναινούσαν ότι η ζώνη ασφαλείας 
ανερχόταν στα  450 ppm, ενώ τα νέα πορίσματα δείχνουν σήμερα ότι το κρίσιμο όριο 
ξεκινά ήδη από τα 350 ppm, πράγμα που μεθερμηνεύεται σε μείωση των εκπομπών 
κατά τουλάχιστον 60% ώς το 2030 και 100% ώς το 2050.

Τροπολογία 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, 
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 

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

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων και προσφάτως 
εκβιομηχανισμένων χωρών και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία 
μείωσης των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μερίδιο των εκπομπών από τα προσφάτως εκβιομηχανισμένα κράτη 
αυξάνει συνεχώς, είναι αναγκαίο να οριστεί ως στόχος η εξασφάλιση της συμμετοχής 
τους και όχι η απλή ενθάρρυνσή τους σε αυτήν.

Τροπολογία 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 9/95 PE 409.565v01-00

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων και προσφάτως 
εκβιομηχανισμένων χωρών και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία 
μείωσης των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μερίδιο των εκπομπών από τα προσφάτως εκβιομηχανισμένα κράτη 
αυξάνει συνεχώς, είναι αναγκαίο να οριστεί ως στόχος η εξασφάλιση της συμμετοχής 
τους και όχι η απλή ενθάρρυνσή τους σε αυτήν.

Τροπολογία 45
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 

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

και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 80% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών και όλες οι 
χρήσεις ορυκτών καυσίμων πρέπει να 
υπόκεινται στις ίδιες δεσμεύσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ελαχιστοποίηση κόστους και 
προσπάθειας θα απεικονίζεται πλήρως σε 
ολόκληρο το σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 46
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έχει 
αναγνωρίσει επίσης ότι, έως το 2050, οι 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 
50% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
του 1990 και ότι οι ανεπτυγμένες χώρες 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν 
καθοδηγητικό ρόλο δεσμευόμενες σε 
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συλλογικές μειώσεις κατά 60% έως 80%. 
Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων της ναυτιλίας και 
της αεροπορίας. Με τη συμπερίληψή της 
στο κοινοτικό σύστημα, η αεροπορία 
συμβάλλει στις κατά 20% και 30% 
μειώσεις εκπομπών. Μέχρις ότου 
περιληφθεί στο κοινοτικό σύστημα η 
ναυτιλία, πράγμα που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 
2015, οι εκπομπές που προέρχονται από 
τη ναυτιλία πρέπει να περιληφθούν στην 
απόφαση σχετικά με την προσπάθεια των 
κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις 
κοινοτικές δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει τους στόχους των εκβιομηχανισμένων χωρών από τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007 στην τροπολογία 3 
της εισηγήτριας.

Τροπολογία 47
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 

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

δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων της ναυτιλίας και 
της αεροπορίας. Με τη συμπερίληψή της 
στο κοινοτικό σύστημα, η αεροπορία 
συμβάλλει στις κατά 20% και 30% 
μειώσεις εκπομπών (υπό την προϋπόθεση 
ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες καθώς 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου θα συμμετάσχουν 
στις μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες). 
Μέχρις ότου περιληφθεί στο κοινοτικό 
σύστημα η ναυτιλία, πράγμα που πρέπει 
να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 
2015, οι εκπομπές που προέρχονται από 
τη ναυτιλία πρέπει να περιληφθούν στην 
απόφαση σχετικά με την προσπάθεια των 
κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις 
κοινοτικές δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 
2020. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης.

Τροπολογία 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, τα 
κατανεμητέα δικαιώματα εκπομπών για τις 
εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να 
ρυθμιστούν σύμφωνα με τους τομείς που 
καλύπτει το κοινοτικό σύστημα, το οποίο 
αναλαμβάνει τα δύο τρίτα της 
προσπάθειας για μείωση των εκπομπών, 
ενώ σημείο αναφοράς από το οποίο 
καθορίζεται η προσπάθεια είναι  οι 
εξακριβωμένες εκπομπές του 2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες συναινούσαν ότι η ζώνη ασφαλείας ανερχόταν στα  
450 ppm, ενώ τα νέα πορίσματα δείχνουν σήμερα ότι το κρίσιμο όριο ξεκινά ήδη από 
τα 350 ppm, πράγμα που μεθερμηνεύεται σε μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
60% ώς το 2030 και 100% ώς το 2050. Για να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις κατά
τρόπο προβλέψιμο και με απόδοση του κόστους, ο στόχος για τη μείωση εκπομπών ώς 
το 2020 πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξος.

Τροπολογία 49
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει να υποβληθούν σε όριο που θα 
αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της 
προσπάθειας για μείωση κατά 30% βάσει 
κοινοτικού στόχου μέχρι το 2020. Η 
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει το 
συνολικό όριο για το 2020 καθώς και την 
κατανομή δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό μεταξύ των κρατών μελών 
και τον παράγοντα γραμμικής μείωσης σε 
σχέση με τα εξακριβωμένα επίπεδα 
εκπομπών του 2005, το αργότερο μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο της 4ης έκθεσης εκτίμησης της ΔΕΚΑ, η οποία έδινε ποσοστό πιθανοτήτων 
50% στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2C, ξεκινά από την υπόθεση 
ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25-
40%, σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2020 καθώς και ότι θα υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή στη συνήθη συμπεριφορά («business as usual») των μερών που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Οι μειώσεις θα γίνουν δαπανηρότερες όσο 
αυξάνονται οι καθυστερήσεις, γι’ αυτό η ΕΕ πρέπει να ορίσει τη μείωση κατά 30% ως 
αφετηρία για τα εσωτερικά μέτρα.

Τροπολογία 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005, δηλαδή 
περίπου 30% λιγότερο από τα αντίστοιχα 
επίπεδα το 1990.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 51
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21% 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005. Όσον αφορά
πιθανή μείωση κατά 30% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών που 
κατανέμονται σε σχέση με αυτές τις 
εγκαταστάσεις πρέπει να καθοριστεί 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 16/95 PE 409.565v01-00

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προγραμματισμός ενός στόχου της τάξης του 30% είναι αναγκαίος, σε περίπτωση που 
επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία εντός του 2009. Στις 30 Ιουνίου 2009 (2010 στην
παρούσα πρόταση) η Επιτροπή θα έχει εντοπίσει και ποιοι τομείς ή υποτομείς που 
καταναλώνουν εντατικά ενέργεια φαίνεται να επιρρέπουν στη διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 52
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl
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Τροπολογία 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, 
Holger Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

και της προβλεψιμότητας του κοινοτικού 
συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν 
διατάξεις για την αύξηση του επιπέδου 
συνεισφοράς του κοινοτικού συστήματος 
στην επίτευξη μιας συνολικής μείωσης 
μεγαλύτερης από 40%, ιδιαίτερα με σκοπό 
να επιτευχθεί ό,τι κρίνεται, από 
επιστημονικής άποψης, αναγκαίο για την 
αποφυγή επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες συναινούσαν ότι η ζώνη ασφαλείας ανερχόταν στα  
450 ppm, ενώ τα νέα πορίσματα δείχνουν σήμερα ότι το κρίσιμο όριο ξεκινά ήδη από 
τα 350 ppm, πράγμα που μεθερμηνεύεται σε μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
60% ώς το 2030 και 100% ώς το 2050.

Τροπολογία 55
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο της 4ης έκθεσης εκτίμησης της ΔΕΚΑ, η οποία έδινε ποσοστό πιθανοτήτων 
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50% στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2C, ξεκινά από την υπόθεση 
ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25-
40%, σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2020 καθώς και ότι θα υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή στη συνήθη συμπεριφορά («business as usual») των μερών που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Οι μειώσεις θα γίνουν δαπανηρότερες όσο 
αυξάνονται οι καθυστερήσεις, γι’ αυτό  η ΕΕ πρέπει να ορίσει τη μείωση κατά 30% ως 
αφετηρία για τα εσωτερικά μέτρα.

Τροπολογία 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε περαιτέρω μείωση από την ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με ισοδύναμα μέτρα 
που λαμβάνουν κράτη προς τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος να κατευθυνθεί τυχόν διαρροή 
άνθρακα. Τούτο συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Προεδρίας από το Συμβούλιο της 
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ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαρτίου 2008. Με την αύξηση της γνώσης, οι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες μείωσης μπορεί να αλλάζουν. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή του βάρους ανάμεσα στο κοινοτικό σύστημα και άλλους 
τομείς της οικονομίας βάσει επιστημονικών στοιχείων.

Τροπολογία 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε περαιτέρω μείωση από την ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με ισοδύναμα μέτρα 
που λαμβάνουν κράτη προς τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος να επέλθει διαρροή άνθρακα. 
Τούτο συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Προεδρίας από το Συμβούλιο της ΕΕ που 
πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαρτίου 2008. Με την αύξηση της γνώσης, οι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες μείωσης μπορεί να αλλάζουν. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή του βάρους ανάμεσα στο κοινοτικό σύστημα και άλλους 
τομείς της οικονομίας βάσει επιστημονικών στοιχείων.
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Τροπολογία 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Για την ενίσχυση των διασφαλίσεων 
και της προβλεψιμότητας του κοινοτικού 
συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν 
διατάξεις για την αύξηση του επιπέδου 
συνεισφοράς του κοινοτικού συστήματος 
στην επίτευξη μιας συνολικής μείωσης 
μεγαλύτερης από 20%, ιδιαίτερα ενόψει 
του στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για μείωση κατά 30% έως το 2020 η οποία, 
από επιστημονικής άποψης, κρίνεται 
αναγκαία για την αποφυγή επικίνδυνης 
αλλαγής του κλίματος. Μετά τον
καθορισμό της μείωσης εκπομπών στο
30% η παγκόσμια μείωση των εκπομπών 
πρέπει να αναλύεται λαμβανομένων 
υπόψη των τρίτων χωρών. Πρέπει να
εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή του 
βάρους ανάμεσα στο κοινοτικό σύστημα 
και άλλους τομείς της οικονομίας βάσει 
επιστημονικών στοιχείων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαρτίου 2008, κάθε επιπλέον μείωση 
εκπομπών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντιστοιχεί σε συγκρίσιμα μέτρα 
που λαμβάνουν τρίτες χώρες με υψηλό κίνδυνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με 
την αύξηση της γνώσης, οι επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες μείωσης μπορεί να 
αλλάζουν. Πρέπει να εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή του βάρους ανάμεσα σε αυτούς 
που υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και στους τομείς που δεν υπόκεινται 
σε αυτό, βάσει επιστημονικών στοιχείων.
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Τροπολογία 59
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μόνο μερίδα των επιστημόνων υποστηρίζει την αναπόδεικτη θέση περί στενής σχέσεως 
ανάμεσα στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλεί ο άνθρωπος και στην 
παρατηρούμενη αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά και οι απόψεις όσων 
υποστηρίζουν ότι η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή οφείλεται σε φυσικά αίτια ή σε 
άλλους παράγοντες.

Τροπολογία 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα
υποδεικνύουν ότι, για να μεταστραφεί η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής παρεμβολή στο 
κλιματικό σύστημα, η συγκέντρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθεί 
κάτω από τα 350 μέρη ανά εκατομμύριο, 
πράγμα που μεθερμηνεύεται σε στόχο 
μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας κατά 40% 
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μέχρι το 2020 και 60% μέχρι το 2030. 
Αυτός ο στόχος και η δέσμευση πρέπει να 
επιδιωχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις για 
μια μελλοντική διεθνή συμφωνία. 

Or. en

Τροπολογία 61
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρόλο που η εμπειρία που 
συγκεντρώθηκε κατά την πρώτη περίοδο 
εμπορίας υποδεικνύει ότι η δυνατότητα 
του κοινοτικού συστήματος και η 
ολοκλήρωση των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας θα επιφέρουν σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών έως το 2012, από 
την επανεξέταση επιβεβαιώνεται ότι 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα πιο 
εναρμονισμένο σύστημα εμπορίας ούτως 
ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα τα οφέλη 
της εμπορίας εκπομπών, να αποφεύγονται 
οι στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και 
να διευκολύνεται η σύνδεση συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα και το πεδίο εφαρμογής 
του συστήματος πρέπει να επεκταθεί 
περιλαμβάνοντας νέους τομείς και αέρια 
με στόχο τόσο την ενίσχυση του σήματος 
σχετικά με τις τιμές άνθρακα που 
απαιτείται για την ενεργοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων όσο και την 
παροχή νέων ευκαιριών μείωσης οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο 
συνολικό κόστος μείωσης και στην 
ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του 
συστήματος.

(7) Παρόλο που η εμπειρία που 
συγκεντρώθηκε κατά την πρώτη περίοδο 
εμπορίας υποδεικνύει ότι η δυνατότητα 
του κοινοτικού συστήματος και η 
ολοκλήρωση των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας θα επιφέρουν σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών έως το 2012, από
την επανεξέταση επιβεβαιώνεται ότι 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα πιο 
εναρμονισμένο σύστημα εμπορίας ούτως 
ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα τα οφέλη 
της εμπορίας εκπομπών, να αποφεύγονται 
οι στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και 
να διευκολύνεται η σύνδεση συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών. 

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος σε νέους
οικονομικούς τομείς και άλλα αέρια, αφής στιγμής οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει
σε οριστικά συμπεράσματα ως προς το ζήτημα των επιπτώσεων επί του κλίματος.

Τροπολογία 62
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα δέντρα καθώς επίσης και η 
ξυλεία με τα παράγωγά της αποτελούν 
μείζονα πηγή δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Επιπλέον, η 
κατασκευαστική ξυλεία -
αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα -
καταπολεμά το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.  Εν κατακλείδι, τα δάση 
αποτελούν πραγματικά φυσικά 
αποθέματα άνθρακα αλλά ο άνθρακας 
αυτός απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 
όταν τα δάση εκριζώνονται και 
καίγονται, εξ ου και η σημασία της 
καθιέρωσης μηχανισμών προστασίας των 
δασών, προκειμένου να μετριαστεί η 
κλιματική αλλαγή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι η αλλαγή χρήσης γης (για παράδειγμα, η αποδάσωση σε τροπικά 
περιβάλλοντα) είναι υπεύθυνη για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  Η αποδάσωση αφεαυτής ευθύνεται για ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που ανέρχονται σε παγκόσμια κλίμακα σε CO2 που ισοδυναμεί με 6 δισ. 
τόνους. Για τη Γαλλία η αποθήκευση και μόνο αντιπροσωπεύει 15,6 εκατομμύρια 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που δεσμεύουν του 10% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η υποκατάσταση εκτιμάται σε 14 εκατ. τόνους άνθρακα. Χωρίς δάση 
και ξυλεία, η Γαλλία θα εκπέμπει 108 εκατομμύρια τόνους άνθρακα επιπλέον, δηλαδή 
περίπου 20% περισσότερο.
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Τροπολογία 63
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Έχοντας υπόψη επίσης τις μεγάλες 
δυνατότητες του δασικού τομέα για το 
μετριασμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, θα πρέπει να παρέχονται 
κίνητρα για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη του τομέα, ενώ παράλληλα θα 
είναι σεβαστές οι άλλες λειτουργίες που 
εκπληρώνει.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 64
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος για 
την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα1 πρέπει να προσαρμοστεί στις 
διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο για 
τη χρήση γης (LULUCF - Land Use, 
Land Use Change, and Forestry), τη 
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μεταβολή της χρήσης της γης και τη 
δασοκομία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για τα εκβιομηχανισμένα κράτη που περιέχονται 
στο Παράρτημα Β ποσοτικά οριζόμενους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Πλείονα άρθρα παραπέμπουν σε δραστηριότητες LULUCF (αρχικά που 
στα Αγγλικά σημαίνουν "χρήση της γης, μεταβολές στη χρήση της γης και δασοκομία") 
ήτοι στη δενδροφύτευση, την αναδάσωση, την αποψίλωση, τη διαχείριση των δασών, τη 
διαχείριση της γης προς αγροτική εκμετάλλευση, τη διαχείριση των βοσκοτόπων και τη 
φυτοκάλυψη.

Τροπολογία 65
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Είναι σκόπιμο να συνδεθούν πλήρως
το κοινοτικό σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών και οι 
μηχανισμοί έργων του πρωτοκόλλου του 
Κιότο, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων LULUCF στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2004/101/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 
2003/87/ΕΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη δασοκομία και τον αγροτικό τομέα. Ο δασικός τομέας και μια σειρά από 
περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν την ένταξη των δραστηριοτήτων LULUCF 
στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Δίνουν προτεραιότητα στην αποφασιστική σημασία της επίδρασής 
τους στην αλλαγή του κλίματος: Η αποδάσωση ευθύνεται για το 20% των συνολικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η εγγραφή αυτών των δραστηριοτήτων στο 
σύστημα θα ήταν επίσης τρόπος για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στα μη 
εκβιομηχανισμένα κράτη. 
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Τροπολογία 66
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει  
τρόπους εγγραφής δραστηριοτήτων 
LULUCF εντός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, υπό το φως 
τόσο των συστάσεων που διατυπώθηκαν 
κατά τη Διάσκεψη του Μπαλί όσο και της 
επιτευχθείσας τεχνικής προόδου. Πρέπει 
να υποβάλει νομοθετική πρόταση επί του 
θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο έως τα τέλη 
2008.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν επικρίνει την Επιτροπή διότι δεν αιτιολογεί επαρκώς την 
επιλογή της να αποκλείσει τις δραστηριότητες LULUCF και εκφράζουν την ανησυχία 
τους για αυτή την απόφαση, καθόσον τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 9ης Μαρτίου 2007 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος που διεξήχθη  
στο Μπαλί παρότρυναν την Επιτροπή να εξετάσει την εγγραφή των δραστηριοτήτων 
LULUCF στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα ήταν κάθε άλλο παρά αμελητέα πηγή χρηματοδότησης και 
ένας τρόπος προστασίας της βιοποικιλότητας και αποκατάστασης κατεστραμμένων 
δασών.

Τροπολογία 67
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το κοινοτικό σύστημα πρέπει να 
διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει 
περαιτέρω εγκαταστάσεις οι εκπομπές των 
οποίων μπορούν να παρακολουθούνται, να 
καταγράφονται και να εξακριβώνονται με 

(9) Το κοινοτικό σύστημα πρέπει να 
διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει 
περαιτέρω εγκαταστάσεις οι εκπομπές των 
οποίων μπορούν να παρακολουθούνται, να 
καταγράφονται και να εξακριβώνονται 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 28/95 PE 409.565v01-00

την ίδια ακρίβεια των ισχυουσών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, υποβολής 
εκθέσεων και εξακρίβωσης.

έναντι λογικού διοικητικού κόστους με 
την ίδια ακρίβεια των ισχυουσών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, υποβολής 
εκθέσεων και εξακρίβωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη γενικολογεί υπέρμετρα με τη διατύπωση "πρέπει να διευρυνθεί". 
Διευρύνουμε μόνο όταν το διοικητικό κόστος παραμένει περιορισμένο. 

Τροπολογία 68
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές 
μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα 
εξακολουθούν να αυξάνονται, απαιτείται 
ενδελεχέστερη ανάλυση η οποία 
περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση 
του λόγου κόστους/οφέλους, ούτως ώστε 
η Επιτροπή να είναι σε θέση να 
αποφασίσει για το εάν η εμπορία 
εκπομπών είναι η καλύτερη λύση για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε αυτούς τους τομείς. 
Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα εξετάσει ποιο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι το 
αποτελεσματικότερο για αυτούς τους 
τομείς: το κοινοτικό ή άλλο σύστημα 
(συνδεδεμένο ή μη με το κοινοτικό). Ως 
εκ τούτου οι εκπομπές των οδικών 
μεταφορών και της ναυσιπλοΐας δεν 
λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα 
οδηγία. Η Επιτροπή θα καταθέσει 
πρόταση για την ένταξη ή όχι αυτών των 
τομέων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
το 2010.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει αν η ένταξη των οδικών μεταφορών και της 
ναυσιπλοΐας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ είναι αποτελεσματική ή μήπως 
είναι προτιμότερη η εισαγωγή χωριστού συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 69
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλή η ιδέα να επιτραπεί η εξαίρεση των μικρών εγκαταστάσεων αλλά το προτεινόμενο 
ανώτατο όριο των 10.000 τόνων CO2 ανά έτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
κρατήσει την αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα εκτός του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Οι εκπομπές των
περισσότερων ατομικών αεροσκαφών θα είναι χαμηλότερες. Επομένως η καλύτερη
επιλογή είναι η αναφορά σε σταθερές εγκαταστάσεις. Για την αεροπορία ως υπεύθυνος 
φορέας επιλέγεται ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους αντί για το αεροσκάφος. 
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Για τη ναυσιπλοΐα μερικοί υποστήριξαν ότι το πλοίο πρέπει να είναι ο υπεύθυνος 
φορέας αλλά ένα πλοίο αναμένεται να εκπέμπει λιγότερο από 10.000 τόνους CO2 ανά 
έτος.

Τροπολογία 70
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 50.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. 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, η επαλήθευση από τρίτους και η εμπορία/ 
συμμετοχή σε πλειστηριασμούς ξεπερνούν την αξία των περιβαλλοντικών ωφελειών,
εκπεφρασμένη σε νομισματικές τιμές. 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 
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Περιβάλλοντος).

Τροπολογία 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Αυτές οι μικρές
εγκαταστάσεις πρέπει ωστόσο να 
μπορούν να παραμένουν εντός του 
κοινοτικού συστήματος. Το εν λόγω 
ανώτατο όριο παρέχει το μέγιστο σχετικό 
κέρδος από άποψη μείωσης των 
διοικητικών δαπανών για κάθε τόνο που 
εξαιρείται από το σύστημα για λόγους 
διοικητικής απλούστευσης. Ως συνέπεια 
της μετακίνησης από τις πενταετείς 
περιόδους κατανομής και προκειμένου να 
ενισχυθούν οι διασφαλίσεις και η 
προβλεψιμότητα, πρέπει να καθοριστούν 
διατάξεις σχετικά με τη συχνότητα της 
αναθεώρησης των αδειών εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρές πηγές εκπομπών. Όπου ισχύουν
αντίστοιχα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πρέπει να δοθεί η 
επιλογή στις μικρότερες πηγές εκπομπών μεταξύ συμμετοχής ή μη στο ΣΕΔΕ. Οι
μικρότερες πηγές εκπομπών αποτελούν σημαντικό μέρος του αριθμού των 
εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ, αν και συνιστούν μόλις το 2,5% των 
εκπομπών. 
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Τροπολογία 72
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2 
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
είναι η οικονομικότερη επιλογή, η οποία 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα. Ως συνέπεια της μετακίνησης 
από τις πενταετείς περιόδους κατανομής 
και προκειμένου να ενισχυθούν οι 
διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la 
directive ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs 
comme les hôpitaux et les universités si on les compare aux émissions des émetteurs 
importants comme les industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des 
mesures nationales de réduction équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces 
installations d'être exclu de la directive ETS tient compte de leurs particularités et de 
leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs de trouver des options 
économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans compromettre les 
objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Τροπολογία 73
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Σε
σχέση με εγκαταστάσεις που εξαιρούνται
από το κοινοτικό σύστημα, η ποσότητα 
των δικαιωμάτων που πρόκειται να 
εκχωρούνται από 1ης Ιανουαρίου 2013 
πρέπει να μειωθεί κατά αντίστοιχο ποσό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ανέβει το όριο εκπομπών στους 25.000 τόνους, 6.300 μικρές εγκαταστάσεις (αντί 
για 4.200) θα απαλλαγούν από το διοικητικό φόρτο του συστήματος, πράγμα όμως που 
θα φέρει μείωση κατά 2,4% μόνο επί του συνόλου των εκπομπών. Καλό είναι να 
μειωθεί αντίστοιχα και το συνολικό ανώτατο όριο. 

Τροπολογία 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van 
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Nistelrooij, Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, 
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ανώτατου ορίου στους 25.000 τόνους CO2 ανά έτος θα μειώσει το 
συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων κατά 55%, ενώ το ποσοστό των καλυπτόμενων 
εκπομπών θα μειωθεί μόνο κατά 2,4%.
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Τροπολογία 75
John Bowis, John Purvis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2 
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η εκχώρηση της δυνατότητας 
εξαίρεσης από το ΣΕΔΕ της ΕΕ στις εγκαταστάσεις με εκπομπές κάτω των 25.000 
τόνων CO2 εξακολουθεί να έχει απόδοση κόστους. Οι μικρές πηγές εκπομπών θα
πρέπει να εξακολουθήσουν τη δέσμευσή τους για μειώσεις αλλά τούτο μπορεί να γίνει  
σε κλίμακα με μικρότερο φόρτο. 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 36/95 PE 409.565v01-00

Τροπολογία 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 25.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ανώτατου ορίου στους 25.000 τόνους CO2 ανά έτος θα μειώσει το 
συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων κατά 55%, ενώ το ποσοστό των καλυπτόμενων 
εκπομπών θα μειωθεί μόνο κατά 2,4%.

Τροπολογία 77
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
40% έως το 2020. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα με κοινή συναίνεση των επιστημόνων η ζώνη ασφαλείας για την 
αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος οριζόταν στα 450 μέρη 
ανά εκατομμύριο. Τούτο μεθερμηνεύεται σε μείωση κατά τουλάχιστον 60% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2050. Για να
επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις κατά τρόπο προβλέψιμο και αποδοτικό ως προς το 
κόστος του, ο στόχος μείωσης εκπομπών για το 2020 πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος. 

Τροπολογία 79
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Το κοινοτικό 
σύστημα πρέπει να συμβάλει με τρόπο 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους 
στην υλοποίηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 30% έως το 
2020. Ο γραμμικός παράγοντας που
αντιστοιχεί σε αυτή τη μείωση πρέπει να 
παρουσιαστεί από την Επιτροπή εντός 
του 2010. 

Or. en
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Τροπολογία 80
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Η ποσότητα των δικαιωμάτων στην 
Κοινότητα πρέπει να μειωθεί γραμμικά 
από τη μέση τιμή της περιόδου 2008 έως 
2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει 
σταδιακές και προβλέψιμες μειώσεις των 
εκπομπών συν τω χρόνω. Η ετήσια μείωση
των δικαιωμάτων πρέπει να θεσπιστεί σε
σχέση με εξακριβωμένες εκπομπές και να 
αντιστοιχεί σε επίπεδο τέτοιο ώστε το 
κοινοτικό σύστημα να συμβάλει με τρόπο 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους 
στην υλοποίηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για συνολική μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 30% έως το 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο της 4ης έκθεσης εκτίμησης της ΔΕΚΑ, η οποία έδινε ποσοστό πιθανοτήτων 
50% στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2C, ξεκινά από την υπόθεση 
ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25-
40%, σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2020 καθώς και ότι θα υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή στη συνήθη συμπεριφορά («business as usual») των μερών που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.  Οι μειώσεις θα γίνουν δαπανηρότερες όσο 
αυξάνονται οι καθυστερήσεις, γι’ αυτό  η ΕΕ πρέπει να ορίσει τη μείωση κατά 30% ως 
αφετηρία για τα εσωτερικά μέτρα.
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Τροπολογία 81
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Από άποψη οικονομικής αποδοτικότητας, η οποία απεικονίζεται γραφικά με τη μορφή 
πλάγιας καθοδικής καμπύλης, δεν είναι δυνατή η γραμμική μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Μόνο η γραμμή τάσεων μπορεί να αποδοθεί γραμμικά.

Τροπολογία 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 

(12)  Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 40% κάτω από 
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με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005,
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκχώρηση 1720 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο για το έτος 2020. 
Οι ακριβείς ποσότητες των εκπομπών θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

το ύψος του 1990 μέχρι το 2020, με τους 
τομείς που καλύπτει το κοινοτικό 
σύστημα να αναλαμβάνουν τα δύο τρίτα 
αυτής της προσπάθειας για μείωση των 
εκπομπών και με σημείο αναφοράς από 
το οποίο καθορίζεται η προσπάθεια τις 
εξακριβωμένες εκπομπές κατά το 2005,
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012. Οι ακριβείς ποσότητες των 
εκπομπών θα υπολογιστούν αφού τα κράτη 
μέλη εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα με κοινή συναίνεση των επιστημόνων η ζώνη ασφαλείας για την 
αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος οριζόταν στα 450 μέρη 
ανά εκατομμύριο αλλά νέα πορίσματα δείχνουν σήμερα ότι το κρίσιμο ύψος ξεκινά ήδη 
από τα 350 μέρη ανά εκατομμύριο. Τούτο μεθερμηνεύεται σε μείωση κατά τουλάχιστον 
60% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2050. Για
να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις κατά τρόπο προβλέψιμο και αποδοτικό ως προς το 
κόστος του, ο στόχος μείωσης εκπομπών για το 2020 πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος.
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Τροπολογία 83
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο της 4ης έκθεσης εκτίμησης της ΔΕΚΑ, η οποία έδινε ποσοστό πιθανοτήτων 
50% στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2C, ξεκινά από την υπόθεση 
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ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25-
40%, σε σύγκριση με το 1990, μέχρι το 2020 καθώς και ότι θα υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή στη συνήθη συμπεριφορά («business as usual») των μερών που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Οι μειώσεις θα γίνουν δαπανηρότερες όσο 
αυξάνονται οι καθυστερήσεις, γι’ αυτό  η ΕΕ πρέπει να ορίσει τη μείωση κατά 30% ως 
αφετηρία για τα εσωτερικά μέτρα.

Τροπολογία 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, 
Lambert van Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja 
Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
το οποίο υπερβαίνει την κατά 30% 
μείωση εν συγκρίσει προς τα επίπεδά 
τους το 1990, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής από την περίοδο 2005-2007 
έως την περίοδο 2008-2012 και των 
αριθμητικών στοιχείων εκπομπών του 
2005 για τον τομέα της εμπορίας 
εκπομπών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
την αξιολόγηση του βουλγαρικού και του 
ρουμανικού εθνικού σχεδίου κατανομής 
για την περίοδο 2008 έως 2012, γεγονός 
που συνεπάγεται την εκχώρηση 1720 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων το μέγιστο για 
το έτος 2020. Οι ακριβείς ποσότητες των 
εκπομπών θα υπολογιστούν αφού τα κράτη 
μέλη εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
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κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
το οποίο υπερβαίνει το 30% εν συγκρίσει 
προς τα επίπεδά τους το 1990,
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκχώρηση 1720 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο για το έτος 2020. 
Οι ακριβείς ποσότητες των εκπομπών θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
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τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το 
2013 και μετά.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 86
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
μείωση των εκπομπών στο κοινοτικό 
σύστημα για το 2020 κατά 21% σε σχέση 
με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από 
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 
2008-2012 και των αριθμητικών στοιχείων 
εκπομπών του 2005 για τον τομέα της 
εμπορίας εκπομπών τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού 
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 
έως 2012, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκχώρηση 1720 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων το μέγιστο για το έτος 2020. 

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

Οι ακριβείς ποσότητες των εκπομπών θα 
υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη 
εκχωρήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012, καθώς η έγκριση 
των κατανομών για ορισμένες 
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την 
τεκμηρίωση και εξακρίβωση των 
εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα 
δικαιώματα για την περίοδο μεταξύ 2008 
και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
κοινοτική ποσότητα. Η κοινοτική 
ποσότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα ή 
θα εξαιρούνται από αυτό κατά την 
περίοδο 2008-2012 ή από το 2013 και 
μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να γίνουν προσαρμογές προς τα πάνω. Πρέπει να μειωθεί και το συνολικό 
ποσό δικαιωμάτων, όταν εξαιρούνται εγκαταστάσεις από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, για να 
αποφευχθεί η χαλάρωση του ορίου για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 

Τροπολογία 87
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός 
θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή 
της κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά 
θεωρείται και το αποδοτικότερο από 

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

για τεχνολογία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και την επίτευξη του στόχου 
μείωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα 
εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράπλευρα 
κέρδη, ενώ οι νεοεισερχόμενοι και οι 
οικονομίες που αναπτύσσονται με ρυθμό 
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θα τεθούν 
στην ίδια βάση με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 88
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Η μείωση των εκπομπών 
εξασφαλίζεται μέσω του συνόλου των 
δικαιωμάτων στο σύστημα, το κόστος για 
την οικονομία με δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής ισούται με το 
κόστος μείωσης των εκπομπών, ενώ το 
κόστος του πλειστηριασμού των 
δικαιωμάτων για την οικονομία ισούται 
με το κόστος για τη μείωση των 
εκπομπών συν το κόστος από τις 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 48/95 PE 409.565v01-00

τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

υπόλοιπες εκπομπές. Ενώ ο 
πλειστηριασμός και η δωρεάν κατανομή 
είναι εξίσου αποτελεσματικά  για τη 
μείωση των εκπομπών, ο πλειστηριασμός 
των δικαιωμάτων οδηγεί σε υψηλότερο  
συνολικό κόστος και ως εκ τούτου είναι 
λιγότερο αποδοτικός από ό,τι η δωρεάν 
κατανομή. Ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων είναι, ωστόσο, πιο 
αποτελεσματικός ως προς τη μείωση των 
εκπομπών από τον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας, διότι η  παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς CO2 - η οποία δεν 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας - θα έχει σημαντικό 
πλεονέκτημα κόστους σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις καύσης. Συνεπώς, η 
δωρεάν κατανομή θα πρέπει να αποτελεί 
τη βασική αρχή της κατανομής στη 
βιομηχανία, καθώς είναι εξίσου 
αποδοτική και λιγότερο δαπανηρή, άρα η 
αποδοτικότερη από οικονομική άποψη.  
Ο πλειστηριασμός πρέπει να αποτελεί 
ωστόσο τη βασική αρχή κατανομής στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι 
είναι αποδοτικότερος στον τομέα αυτό. 
Με την προσέγγιση που υιοθετεί τον 
πλειστηριασμό για τον τομέα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαλειφθεί η 
δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ οι 
νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορίας για τη μείωση των εκπομπών 
εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των δικαιωμάτων στο σύστημα.   Το πώς τα 
δικαιώματα αυτά διατίθενται τελικά  - μέσω πλειστηριασμού, είτε με τη χρήση δεικτών 
αναφοράς - δεν έχει καμία επίπτωση στο συνολικό όγκο των δικαιωμάτων εκπομπής 
και συνεπώς δεν επηρεάζει το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται από το 
σύστημα. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων κατανομής έγκειται στο 
συνολικό κόστος για τη βιομηχανία. Με τη δωρεάν διάθεση το κόστος για την 
οικονομία ισούται με το κόστος μείωσης των εκπομπών. Με τον πλειστηριασμό το 
κόστος για την οικονομία είναι το κόστος της μείωσης των εκπομπών συν το κόστος 
των εκπομπών που εναπομένουν. 
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Τροπολογία 89
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός
θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή της 
κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά θεωρείται 
και το αποδοτικότερο από οικονομικής 
άποψης για τους περισσότερους τομείς 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, θα 
εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράπλευρα 
κέρδη, ενώ οι νεοεισερχόμενοι και οι 
οικονομίες που αναπτύσσονται με ρυθμό 
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θα τεθούν 
στην ίδια βάση με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. Όσο δεν επιτυγχάνεται
διεθνής συμφωνία η οποία θα
εξασφαλίσει ίσους όρους για τους τομείς
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα, η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει τους τομείς που 
αντιμετωπίζουν δυσανάλογες δυσχέρειες 
εξαιτίας του πλειστηριασμού και μπορούν 
να εξαιρεθούν από το σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τομείς θα υποστούν δυσανάλογες απώλειες από τον πλειστηριασμό (για 
παράδειγμα οι ενεργοβόροι τομείς). Αυτοί οι τομείς μπορούν να εξαιρεθούν. 
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Τροπολογία 90
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Επιβάλλεται η ανάπτυξη άλλων 
μηχανισμών για τη στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών με 
σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης. Ποσοστό 70% της συνολικής 
ποσότητας των δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό θα πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ των κρατών μελών βάσει του 
αντίστοιχου μεριδίου τους στο κοινοτικό 
σύστημα για τις εκπομπές του 2005. 
Ποσοστό 30% της ποσότητας αυτής θα 
πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των εν 
λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 30% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των κρατών μελών, ενώ η 
κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη 
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν εισόδημα κατά 20% υψηλότερο 
από τον κοινοτικό μέσο όρο θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στην κατανομή, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου το άμεσο κόστος της 
συνολικής δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται 
στο SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 
0,7% του ΑΕΠ.
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του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των κρατών μελών, ενώ η 
κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη 
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν εισόδημα κατά 20% υψηλότερο 
από τον κοινοτικό μέσο όρο θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στην κατανομή, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου το άμεσο κόστος της 
συνολικής δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται 
στο SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 
0,7% του ΑΕΠ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που έχουν χαμηλό εθνικό εισόδημα σε σύγκριση με τα πλουσιότερα
έχουν ανάγκη από πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αλληλεγγύης από αυτό που επιτρέπει η 
κατανομή του εναπομένοντος 10% μεταξύ τους. Η αποτελεσματικότερη στήριξη για
αυτές τις χώρες θα ήταν να τους επιτραπεί να αναπτυχθούν υπό τις ίδιες συνθήκες υπό 
τις οποίες μπόρεσαν να αναπτυχθούν πριν από πολλά χρόνια τα πλουσιότερα κράτη 
μέλη, πριν τη θέσπιση μέτρων μείωσης των εκπομπών. 

Τροπολογία 91
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στόχοι για εξάλειψη ενδεχόμενων 
στρεβλώσεων στον ενδοκοινοτικό 
ανταγωνισμό και για διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού βαθμού οικονομικής 
απόδοσης για τη μεταμόρφωση της 
οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα καθιστούν τη διαφορετική 
αντιμετώπιση των οικονομικών τομέων 
που διέπονται από το κοινοτικό σύστημα, 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη, μη 
αρμόζουσα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
ανάπτυξη άλλων μηχανισμών για τη 
στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα και μεγαλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 90% της 
συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων 
προς πλειστηριασμό θα πρέπει να 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους για 
τις εκπομπές μεταξύ των ετών 2005-2007. 
Ποσοστό 90% της ποσότητας αυτής θα 
πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των εν 
λόγω κρατών μελών για σκοπούς 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην 
Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Για την κατανομή του εν 
λόγω 10% θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές 
ανάπτυξης των κρατών μελών, ενώ η 
κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη 
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν εισόδημα κατά 20% υψηλότερο 
από τον κοινοτικό μέσο όρο θα πρέπει να 
συνεισφέρουν στην κατανομή, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου το άμεσο κόστος της 
συνολικής δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται 
στο SEC(2008)85 υπερβαίνει ποσοστό 
0,7% του ΑΕΠ.

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Αντί για τη χρήση δεδομένων για ένα μεμονωμένο έτος, η κατανομή των δικαιωμάτων 
εκπομπών πρέπει να υπολογίζεται με βάση μέσες τιμές για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι
ποσότητες εκπομπών από χρόνο σε χρόνο μπορεί επίσης να ποικίλλει από φυσικά αίτια. 
Τούτο σημαίνει ότι σημείο αναφοράς πρέπει να είναι μια περίοδος και όχι ένα έτος. Η
πρόταση της Επιτροπής δηλώνει επιπλέον ότι η Επιτροπή θα ήταν διατεθειμένη να 
συνυπολογίσει στη σύγκριση τα στοιχεία για τις εκπομπές του 2006, εφόσον γίνουν 
διαθέσιμα. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μια βάση υπολογισμού που καλύπτει έναν
αριθμό ετών δεν θα αλλάξει τα δικαιώματα των εκπομπών της Κοινότητας συνολικά. 

Τροπολογία 92
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
οιοδήποτε κράτος μέλος να διατηρεί ή να 
θεσπίζει άλλες συμπληρωματικές και 
παράλληλες πολιτικές ή μέτρα που 
επιλαμβάνονται του συνολικού 
αντικτύπου που έχουν οι τομείς τους 
οποίους καλύπτει το κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αβεβαιοτήτων περί του ποία είναι τα πλέον αποτελεσματικά μέσα 
περιστολής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι θεμιτό να επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να συμπληρώνουν το κοινοτικό σύστημα με σκοπό να αντλεί η Ένωση ως σύνολο 
διδάγματα από τις προσεγγίσεις που αναδεικνύονται σε βέλτιστες πρακτικές.
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Τροπολογία 93
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Για να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός
οικονομικός αντίκτυπος του κοινοτικού 
συστήματος, πρέπει το 80% των
προσόδων από τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων να επιστρέφει στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Τα κράτη μέλη
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα
έσοδα για να αποζημιώνουν τους 
καταναλωτές για τις υψηλότερες τιμές 
και τις εταιρείες για το υψηλότερο κόστος 
μέσω π.χ. μειώσεων στους 
στρεβλωτικούς φόρους. Πρέπει να
αντιμετωπιστούν και οι κοινωνικές
παράμετροι. Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό 20% των προσόδων από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιείται για μέτρα αποτροπής της 
αποδάσωσης και ενθάρρυνσης της 
δενδροφύτευσης και αναδάσωσης, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη δέσμευση και 
γεωλογική αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου και τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες. 
Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο 
από τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
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κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προκαθορισμένη διάθεση των εσόδων αυξάνει το κόστος που επιφέρει η επίτευξη 
των κλιματικών στόχων, διότι θα περιορίσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
αντισταθμίσουν τις τιμές του άνθρακα αποζημιώνοντας τους καταναλωτές με 
φορολόγηση εισοδημάτων ή μειωμένους εταιρικούς φόρους. Επομένως μόνο το 20% 
των προσόδων από τον πλειστηριασμό πρέπει να καθορίζεται πού θα διατεθεί, ενώ 
εξαιρετικής σημασίας θεωρούνται η μείωση της αποδάσωσης κλπ. και η λήψη μέτρων.

Τροπολογία 94
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό μόνο 100% των προσόδων από 
τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων αρμόζει 
να χρησιμοποιείται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
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ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς 
και λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά 
μειωμένα έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση 
αυτή δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από 
την υποχρέωση που καθορίζεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
για την κοινοποίηση συγκεκριμένων 
εθνικών μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει 
το αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης.

2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να μπορεί να επενδύσει πρώτα στην ενεργειακή τεχνολογία και στην
τεχνολογία μείωσης των εκπομπών CO2, πράγμα αναγκαίο για την προετοιμασία των 
προσπαθειών μείωσης μέχρι το 2050. Η χρήση του 100 % των προσόδων σε κοινοτικό
επίπεδο θα επιτρέψει να οργανωθεί όπως πρέπει η ευρωπαϊκή έρευνα ιδίως σε 
σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
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Τροπολογία 95
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι οι 
πρόσοδοι από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, ιδίως την κατασκευή "έξυπνων 
δικτύων", για τη συνεισφορά στο 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για 
μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης και τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
καθώς και για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών πτυχών, όπως οι δυνητικές 
αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού 
ρεύματος για τα νοικοκυριά με χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα. Τουλάχιστον το 50% 
των εισπράξεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στις 
αναγκαίες προσπάθειες για το κλίμα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 58/95 PE 409.565v01-00

Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 96
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
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αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Για την προώθηση των καινοτομιών τα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 50% των προσόδων από 
τους πλειστηριασμούς στις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης 
του CΟ2. Πρέπει να περιλαμβάνονται 
διατάξεις για την παρακολούθηση της 
χρήσης των κονδυλίων από τους 
πλειστηριασμούς για τους σκοπούς αυτούς. 
Η κοινοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τα 
κράτη μέλη από την υποχρέωση που 
καθορίζεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την κοινοποίηση 
συγκεκριμένων εθνικών μέτρων. Η οδηγία 
δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οιωνδήποτε 
διαδικασιών κρατικής ενίσχυσης που 
μπορεί να αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τουλάχιστον το ήμισυ των προσόδων από τους πλειστηριασμούς πρέπει να αποδίδεται 
στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι θα επενδύουν τα ποσά σε φιλικές προς 
το περιβάλλον τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CΟ2. 

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 60/95 PE 409.565v01-00

Τροπολογία 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι οι 
πρόσοδοι από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
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κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε πρόσοδος από πλειστηριασμούς πρέπει να δαπανάται για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 98
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι οι 
πρόσοδοι από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
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Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς 
και λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά 
μειωμένα έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης. 

Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του σοβαρού και επιτακτικού χαρακτήρα του προβλήματος, το σύνολο των 
προσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων πρέπει να αφιερώνεται σε μέτρα 
σχεδιασμένα προς μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων μορφών ενεργείας, καταπολέμηση της καταστροφής των δασών, παροχή 
ενισχύσεων στα αναπτυσσόμενα κράτη για να προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος και συνδρομής στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, για να βελτιώσουν την 
απόδοση της ενεργείας την οποία καταναλώνουν.
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Τροπολογία 99
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 50% των προσόδων 
κατά την περίοδο 2013-2020 από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιείται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Επιπροσθέτως, οι εισπράξεις από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
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κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης. Οι πρόσοδοι από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων με σκοπό 
την αποφυγή της καταστροφής των 
δασών και άλλα έργα και δραστηριότητες 
βιώσιμης δασοκομίας πρέπει να 
συμπληρώνουν αποτελεσματικά μέσα 
βασιζόμενα στην αγορά, όπως είναι το να 
επιτρέπεται στους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων να χρησιμοποιούν 
πιστωτικά μόρια άνθρακα από το δασικό 
τομέα στο κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 20% πρέπει να αυξηθεί στο 50% προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, μέσα βασιζόμενα 
στην αγορά, όπως είναι τα πιστωτικά μόρια άνθρακα από το δασικό τομέα, συνιστούν 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο παροχής των απαιτουμένων κινήτρων και επενδύσεων 
για να συγκρατήσουν ως πρόβλημα την καταστροφή των δασών και να επιδοθούν σε 
βιώσιμα έργα και δραστηριότητες αναδάσωσης και δενδροφύτευσης.

Τροπολογία 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 50% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται σε κοινοτική 
κλίμακα για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, για την προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, 
για τη χρηματοδότηση έρευνας και 
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στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή, για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της 
ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, 
για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να μπορεί να επενδύσει πρώτα στην ενεργειακή τεχνολογία και στην 
τεχνολογία μείωσης των εκπομπών CO2, πράγμα αναγκαίο για την προετοιμασία των 
προσπαθειών μείωσης μέχρι το 2050. Η χρήση του 50 % των προσόδων σε κοινοτικό 
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επίπεδο θα επιτρέψει να οργανωθεί όπως πρέπει η ευρωπαϊκή έρευνα ιδίως σε 
σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Τροπολογία 101
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 50% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
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δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 102
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
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Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικότερο να χρησιμοποιηθούν οι πρόσοδοι από τους πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών για το μετριασμό των επιπτώσεων από την αλλαγή του 
κλίματος από το να καταπολεμηθούν τα υποθετικά αίτια της αλλαγής του κλίματος, τα 
οποία επιστημονικώς δεν έχουν καθοριστεί πλήρως. Τα αίτια της αλλαγής του κλίματος
δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως και έχουν μάλλον κυκλικό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 103
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό 20% των προσόδων από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων αρμόζει να 
χρησιμοποιείται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
πρωτίστως για τη χρηματοδότηση και 
προώθηση επενδύσεων για τη μείωση 
των επενδύσεων καθώς και την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών διαχείρισης του 
κοινοτικού συστήματος. Πρέπει να 
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κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

Or. hu

Τροπολογία 104
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 a) Για να εξασφαλίζεται η δέουσα 
ισορροπία ανάμεσα σε δράσεις εντός της 
ΕΕ προς καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και προσαρμογή στις συνέπειές 
της και εκείνες που αναλαμβάνονται σε 
τρίτα κράτη, 50% των προσόδων από τη 
θέση δικαιωμάτων σε πλειστηριασμό 
πρέπει να επενδύονται εντός της ΕΕ και 
το υπόλοιπο στα αναπτυσσόμενα κράτη, 
ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ότι 
είναι περισσότερο ευάλωτα στην αλλαγή 
του κλίματος, ότι διαθέτουν πιο
περιορισμένους πόρους για να 
ανταποκριθούν σε αυτή και ότι τα 
βιομηχανικά κράτη φέρουν ιστορικά την 
ευθύνη για το εν λόγω πρόβλημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναπτυσσόμενα κράτη κατά πάσα πιθανότητα θα υποφέρουν δυσανάλογα από τις 
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συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, παρά το ότι ιστορικά έχουν συντείνει ελάχιστα στο 
πρόβλημα. Συχνά δεν έχουν τους πόρους για να χρηματοδοτήσουν μέτρα άμβλυνσης
των συνεπειών.  Για τους λόγους αυτούς είναι επιθυμητό οι πρόσοδοι από τη διενέργεια 
πλειστηριασμών να μοιράζονται σε έργα στα αναπτυσσόμενα κράτη και έργα εντός της 
Κοινότητας.

Τροπολογία 105
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 β) Για να προωθείται μία δίκαιη, 
αποτελεσματική ως προς το κόστος 
κατανομή έργων στα τρίτα κράτη και η 
διάδοση βέλτιστης πρακτικής όσον 
αφορά όλες τις δραστηριότητες σε μνεία 
των οποίων προβαίνει η αιτιολογική 
σκέψη 15, πρέπει να θεσπιστούν 
μηχανισμοί οι οποίοι να εξασφαλίζουν  
αποτελεσματική κοινοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τα έργα στα 
οποία επιδίδονται διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία τα έργα των κρατών μελών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των βάσει 
του άρθρου 10(3) υποχρεώσεων να έχουν καλό συντονισμό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι πόροι διοχετεύονται στα πλέον αναγκαία και αποτελεσματικά έργα 
και αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 106
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Με δεδομένο το μέγεθος και την 
ταχύτητα της παγκόσμιας αποδάσωσης 
είναι απαραίτητο να επιτραπεί σε φορείς 
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εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια από 
αποδασώσεις που αποφεύχθηκαν και από 
έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης 
καθώς και δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, να διασφαλιστεί 
δε ότι οι πρόσοδοι από τους 
πλειστηριασμούς στο κοινοτικό σύστημα 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
δημιουργίας δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που θα 
προσδώσει στα δασοκομικά έργα και 
δραστηριότητές τους αξιοπιστία όσον 
αφορά τις διεθνείς αγορές άνθρακα. 
Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να εργαστεί προς 
την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός 
διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος για 
τη μείωση της αποδάσωσης και την 
αύξηση της αειφόρου αναδάσωσης και 
αναγέννησης των δασών. Στα έσοδα 
πρέπει να συμβάλλουν τα κράτη μέλη με 
βάση ένα «συνασπισμό των προθύμων» 
σε ένα κοινοτικό ή διεθνές ταμείο που θα 
αποδεσμεύει πόρους γι' αυτόν ή άλλους 
σκοπούς σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα βασιζόμενα στην αγορά, όπως είναι τα πιστωτικά μόρια άνθρακα βάσει των 
δασών, συνιστούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παροχής των απαιτουμένων κινήτρων 
και επενδύσεων για να συγκρατήσουν ως πρόβλημα την καταστροφή των δασών και να 
επιδοθούν σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες αναδάσωσης και δενδροφύτευσης.  
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από προσόδους από τους πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών για να στηριχθεί η δημιουργία δυναμικού που θα εξασφαλίσει 
τη βάση για την αποφυγή αποδασώσεων και για αξιόπιστα έργα δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης και δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες με γνώμονα πάντα την 
αγορά.

Adlib Express Watermark



AM\732961EL.doc 73/95 PE 409.565v01-00

Τροπολογία 107
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Λόγω του εύρους και της 
ταχύτητας της παγκόσμιας αποδάσωσης, 
έχει ζωτική σημασία τα έσοδα που 
προέρχονται από πλειστηριασμούς στο 
κοινοτικό σύστημα να αξιοποιηθούν για 
τη μείωση της αποδάσωσης και την 
αύξηση της αειφόρου δενδροφύτευσης
και αναδάσωσης. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει 
να εργαστεί προς την κατεύθυνση της 
καθιέρωσης ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου και βασισμένου στην 
αγορά συστήματος για τη μείωση της 
αποδάσωσης και την αύξηση της 
αειφόρου δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης. Τα κράτη μέλη θα
καταβάλλουν συνεισφορές σε κοινοτικό ή
διεθνές ταμείο και οι πόροι του θα 
αποδεσμεύονται αποτελεσματικά για 
αυτόν ή άλλους σκοπούς σε διεθνές 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η ενέργεια είναι βασική ανθρώπινη
ανάγκη, ωστόσο όλο και περισσότεροι 
πολίτες της ΕΕ δεν μπορούν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού και γίνονται, κατά το 
λεγόμενο, ενεργειακά φτωχοί. Ιδιαίτερα
πλήττονται ευπαθείς καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
των αναπήρων και όσων έχουν χαμηλά 
εισοδήματα. Τα κράτη μέλη πρέπει
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επομένως να αναπτύξουν σχέδια εθνικής 
δράσης για να αντιμετωπίσουν την 
ενεργειακή φτώχεια και να διασφαλίσουν 
τον αναγκαίο ενεργειακό εφοδιασμό για 
τους ευπαθείς καταναλωτές. Μέρος των
προσόδων από τους πλειστηριασμούς
πρέπει να διατίθεται σε μέτρα για την 
ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσοδοι από τους πλειστηριασμούς πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Τροπολογία 109
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Δεδομένου ότι οι πρόσοδοι
πλειστηριασμού που προορίζονται για την 
αποδάσωση, δενδροφύτευση και 
αναδάσωση δεν θα αρκέσουν για την 
αναχαίτιση της παγκόσμιας αποδάσωσης, 
ίσως χρειάζονται πρόσθετα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην ισχυριζόμαστε ότι θα λύσουμε τα παραπάνω 
προβλήματα με το 20% από τις προσόδους πλειστηριασμού. 
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Τροπολογία 110
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(16) Η εμπορία εκπομπών είναι ένα μέσο 
που θα βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης εκπομπών CO2 με το 
ελάχιστο κόστος. Η δωρεάν κατανομή 
βάσει δεικτών αναφοράς και 
πραγματικής παραγωγής παρέχει τα 
απαραίτητα κίνητρα προς βελτίωση της 
αποδοτικότητας. Μέσω αυτής το κόστος 
που συνεπάγεται το κοινοτικό σύστημα, 
τόσο για τις συμμετέχουσες 
εγκαταστάσεις όσο και εμμέσως για τους 
καταναλωτές, μπορεί να περιορίζεται στις 
οικονομικές ανάγκες προς μετριασμό των 
εκπομπών CO2 που πρέπει να μειωθούν 
σύμφωνα με τον στόχο που τίθεται. 
Συνεπώς οι εκπομπές CO2 που θα 
συνεχίσουν να επιτρέπονται, σύμφωνα με 
το ανώτατο όριο, δεν συνεπάγονται 
κόστος για την Κοινότητα. Κόστος θα 
υπάρξει μόνο όταν αυτές τεθούν στο 
πλαίσιο ενός μελλοντικού ενισχυμένου 
στόχου μείωσης. Αυτός ο περιορισμός 
ουδόλως θέτει εν κινδύνω τους στόχους 
της πολιτικής για την αλλαγή του 
κλίματος. Η επίτευξη του στόχου 
μειώσεως του CO2 μπορεί να 
διασφαλίζεται από τον ορισμό των 
δεικτών αναφοράς κατά τρόπον ορθό. Η 
δυνατότητα επιλογής προσαρμογής προς 
τα κάτω των δεικτών αναφοράς τα 
μετέπειτα έτη εγγυάται ότι ο συνολικός 
στόχος της μείωσης θα επιτευχθεί 
πραγματικά. Κατά συνέπεια η δωρεάν 
κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς και 
πραγματικής παραγωγής πρέπει να 
αποτελεί κανόνα από το 2013 για όλους 
τους τομείς και ολόκληρη την περίοδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 111
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος 
πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα 
για θερμότητα ή ψύξη παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, αν 
η θερμότητα ή η ψύξη παρέχεται σε 
εγκαταστάσεις σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα. Η κατανομή δικαιωμάτων σε
παραγωγούς θερμότητας ή ψύξης πρέπει 
να είναι η ίδια με την κατανομή 
δικαιωμάτων στους τομείς που 
χρησιμοποιούν τη θερμότητα ή την ψύξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίση μεταχείριση όλων των εγκαταστάσεων που παράγουν θερμότητα ή ψύξη. Η
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα χρειάζεται προσωρινή ενθάρρυνση, γι’ αυτό δεν 
πρέπει να εξαιρεθεί από τη δωρεάν κατανομή.

Τροπολογία 112
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε 
περίπτωση που εκχωρηθούν δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προϊόντα εξ ολοκλήρου ώστε να 
οδηγηθεί η αγορά σε μια κατανάλωση  πιο φιλική προς το κλίμα.  Η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων στρεβλώνει 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 αντισταθμιστούν με την απαίτηση 
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εισαγωγής δικαιωμάτων.

Τροπολογία 113
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά, ενώ δεν πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν κατανομή για τη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
καθώς κίνητρο για τον σκοπό αυτό 
αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται να 
επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές 
που αποθηκεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης δημοπράτηση πρέπει πάραυτα να αναχθεί σε γενικό κανόνα.  Τούτο 
απαιτείται για να έχουν οι εταιρείες τα δέοντα κίνητρα να περιορίζουν το 
περιβαλλοντικό κόστος που επιφέρουν οι δραστηριότητές τους. Εάν δεν υπάρχει 
δωρεάν εκχώρηση δικαιωμάτων σε άλλους τομείς, δεν υπάρχει ανάγκη να γίνονται 
ειδικές διευθετήσεις για υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού 
θερμότητας οι οποίες αφ' εαυτών θα δημιουργούσαν συνθήκες άνισης μεταχείρισης εν 
συγκρίσει προς την αστική θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς 
ιδίαν χρήση.
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Τροπολογία 114
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή θερμότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 'παρεμπιπτόντως' μεταξύ των 
διατάξεων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Τούτο οδηγεί σε 
αντιφάσεις και στρεβλώσεις ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 115
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Παραγωγή θερμότητας
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ για οικονομικώς 
αιτιολογούμενη ζήτηση θερμότητας και η 
παρεχόμενη στις αποδοτικές 
εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης 
θερμότητα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
δυνάμει των κατευθυντηρίων γραμμών 
περί κρατικών ενισχύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα, για να 
εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση όσον 
αφορά άλλους παραγωγούς θερμότητας 
που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά θερμότητας είναι ανταγωνιστική και το μέγιστο τμήμα της, αποτελούμενο από 
ατομικούς λέβητες ορυκτών καυσίμων, δεν καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής. Οι εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης συνεπώς δεν δύνανται να 
μετακυλύσουν κόστος στους πελάτες, μολονότι αυτές είναι οι πλέον αποδοτικές από 
πλευράς εκπομπών άνθρακα επιλογές.  Για να αποφεύγεται η αύξηση εκπομπών στο 
τμήμα της αγοράς θερμότητας που δεν εμπίπτει σε εμπορία, οι εγκαταστάσεις πρέπει να 
τυγχάνουν του αυτού χειρισμού όπως και η βιομηχανία στην περίπτωση αγορών όπου 
παρατηρείται ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα.
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Τροπολογία 116
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2. Εφόσον οι παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας παράγουν θερμότητα ή ψύξη με 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/8/ΕΚ, οι 
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής θερμότητας ή ψύξης 
υψηλής αποδοτικότητας, για να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού λόγω αύξησης του κόστους 
CΟ2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την παραγωγή θερμότητας εντός και εκτός του ΣΕΔΕ πρέπει να 
παραμένουν συγκρίσιμοι. Η θερμότητα που παράγεται σε μονάδες συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας άνω των 20 ΜW ανταγωνίζεται αυτήν που προέρχεται από 
μονάδες κάτω των 20 ΜW, διότι βρίσκονται εκτός ΣΕΔΕ. Για να αποφευχθούν
διακρίσεις, η θερμότητα που παράγεται με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής αποδοτικότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η θερμότητα από πηγές που 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα ή άλλα μέσα εκτός του ΣΕΔΕ. Επομένως η δωρεάν
κατανομή δικαιωμάτων για τη θερμότητα που παράγεται σε μονάδες συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στο σύνολο του τομέα 
εμπορίας δικαιωμάτων μέχρι το 2020. 
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Τροπολογία 117
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του CO2, 
ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα με βάση τις 
εκπομπές από ορυκτά καύσιμα, καθώς 
κίνητρο για τον σκοπό αυτό αποτελεί το 
γεγονός ότι δεν απαιτείται να 
επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές 
που αποθηκεύονται. Τα μέτρα που
διευθετούν τις λεπτομέρειες για την
πίστωση μορίων όσον αφορά τη 
δέσμευση και αποθήκευση εκπομπών από 
καύσιμα ουδέτερα σε CO2 πρέπει να 
εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο.
Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος 
μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση βιομάζας ή καύσιμων λυμάτων σε συνδυασμό με άνθρακα από τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού είναι αποδοτική ως προς το κόστος λύση για 
την αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι βασικό να
διασφαλιστεί ότι η μικτή χρήση καυσίμων παραμένει ελκυστική επιλογή μαζί με τη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (ΔΑΑ). Για να εξασφαλιστούν επενδύσεις στη ΔΑΑ
πρέπει επομένως να είναι δυνατή η πίστωση μορίων για αποθήκευση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από καύσιμα που είναι ουδέτερα σε CO2 και αφαιρούν εκπομπές αερίων 
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θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα.

Τροπολογία 118
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος μείωσης 
του CO2. Σε περίπτωση που οι φορείς 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
παραγωγοί θερμότητας ή ψύξης μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, οι
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για την εν 
λόγω θέρμανση ή ψύξη, προς αποφυγή 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού λόγω του 
αυξημένου κόστους μείωσης του CO2

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους τεχνικής αποσαφήνισης.
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Τροπολογία 119
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλους τομείς 
που μπορούν να μετακυλύουν το αυξημένο 
κόστος του CO2, όπως η αεροπορία και 
τα διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ δεν πρέπει 
να παρέχεται δωρεάν κατανομή για τη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
καθώς κίνητρο για τον σκοπό αυτό 
αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται να 
επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές 
που αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε 
περίπτωση που εκχωρηθούν δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή θερμότητας 
με αυτήν τη μέθοδο από εγκαταστάσεις σε 
άλλους τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 120
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
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κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Εκχωρούνται δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή θερμότητας πρέπει να εκχωρούνται σε όλους 
τους παραγωγούς ηλεκτρισμού σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας και όχι μόνο στους παραγωγούς ηλεκτρισμού υπό την έννοια του 
άρθρου 1. 

Τροπολογία 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2. Δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, 
σε αγωγούς μεταφοράς ή σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2 που 
εκπέμπεται εξαιτίας των δραστηριοτήτων 
τους, καθώς κίνητρο για τη δέσμευση και 
αποθήκευση του CΟ2 αποτελεί το γεγονός 
ότι δεν χρειάζεται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
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μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

αποθηκεύονται, ενώ διαφορετικά θα είχαν 
εκλυθεί. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δίνονται δωρεάν δικαιώματα για τις εκπομπές που οφείλονται
σε δραστηριότητες για τη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση αλλά ότι το CO2 που 
αποθηκεύεται θα λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακολούθηση και δεν θα εγείρει την 
ανάγκη επιστροφής αντίστοιχου ποσού δικαιωμάτων. Αυτές οι διευκρινίσεις είναι
αναγκαίες ως κίνητρο για τη δέσμευση και την αποθήκευση.

Τροπολογία 122
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Η παραγωγή θερμότητας
μέσω συμπαραγωγής υψηλής
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία
2004/8/ΕΚ και η θερμότητα που 
παρέχεται στις πλέον αποδοτικές 
εγκαταστάσεις αστικής θέρμανσης 
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εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
περί κρατικών ενισχύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να  
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα, για να 
διασφαλιστεί ίση μεταχείριση σε σχέση με 
άλλους παραγωγούς θερμότητας που δεν 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά θερμότητας είναι ανταγωνιστική και το μέγιστο τμήμα της, αποτελούμενο από 
ατομικούς λέβητες ορυκτών καυσίμων, δεν καλύπτεται από το ΣΕΔΕ. Για να 
αποφεύγεται η αύξηση εκπομπών στο τμήμα της αγοράς θερμότητας που δεν εμπίπτει σε 
εμπορία, οι εγκαταστάσεις πρέπει να τυγχάνουν του αυτού χειρισμού όπως και η 
βιομηχανία στην περίπτωση αγορών όπου παρατηρείται ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 123
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, με την εξαίρεση 
τουλάχιστον 12 πειραματικών 
εγκαταστάσεων, καθώς κίνητρο για τον 
σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι δεν 
απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα 
για εκπομπές που αποθηκεύονται. Οι 
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν 
να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε 
περίπτωση που εκχωρηθούν δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή θερμότητας 
με αυτήν τη μέθοδο από εγκαταστάσεις σε 
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αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού. άλλους τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κίνητρα που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι αρκετά για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
κατασκευή τουλάχιστον 12 πειραματικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 124
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, με την εξαίρεση 
τουλάχιστον 12 πειραματικών 
εγκαταστάσεων, καθώς κίνητρο για τον 
σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι δεν 
απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα 
για εκπομπές που αποθηκεύονται. Οι 
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν 
να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για 
θερμότητα παραγόμενη μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε 
περίπτωση που εκχωρηθούν δωρεάν 
δικαιώματα για την παραγωγή θερμότητας 
με αυτήν τη μέθοδο από εγκαταστάσεις σε 
άλλους τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοκιμαστούν όλες οι τεχνολογικές προσπάθειες που αποσκοπούν
στη δέσμευση του CO2 και όλες οι διαφορετικές εναλλακτικές αποθήκευσης. Γι’ αυτό
είναι αναγκαίες τουλάχιστον 12 πειραματικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 125
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού. 
Όταν οποιαδήποτε παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας πραγματοποιείται μέσω
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας
από εγκαταστάσεις που δεν είναι 
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, η 
λεπτομερής μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των δωρεάν δικαιωμάτων 
για τη θερμότητα σε σχέση με τον 
εφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια πρέπει 
να λαμβάνει πλήρως υπόψη κάθε 
εξοικονόμηση σε άνθρακα που συνδέεται 
με συμπαραγωγή υψηλής 
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αποδοτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τους δείκτες αναφοράς πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη τα οφέλη ως προς τον άνθρακα και ότι η συμπαραγωγή υψηλής 
αποδοτικότητας δεν υποκαθίσταται από καυστήρες χαμηλής αποδοτικότητας.

Τροπολογία 126
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

16) Δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που εκχωρηθούν 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
θερμότητας με αυτήν τη μέθοδο από 
εγκαταστάσεις σε άλλους τομείς, προς 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων σε εκπομπές επεκταθεί στο σύνολο 
του ενεργειακού τομέα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από ορυκτά καύσιμα θα 
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εκτιναχθεί στα ύψη. Σε χώρες (όπως η Πολωνία) των οποίων ο ενεργειακός τομέας 
βασίζεται σε ορυκτές πηγές ενέργειας, οι πολίτες και η οικονομία δεν θα αντέξουν τις 
επιπτώσεις από μιας τέτοιας αύξησης τιμών.

Τροπολογία 127
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το κυριότερο μακροπρόθεσμο 
κίνητρο για τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα είναι ότι δεν απαιτείται να
επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές 
CΟ2 που αποθηκεύονται μονίμως ή 
αποφεύγονται. Επιπλέον, για να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη των πρώτων 
εμπορικών εγκαταστάσεων, πρέπει να 
αξιοποιηθούν τα έσοδα των 
πλειστηριασμών και να διατηρηθούν
δικαιώματα από το αποθεματικό των 
νεοεισερχομένων για να χρηματοδοτηθεί 
μια εγγυημένη επιβράβευση για τους 
τόνους CO2  που αποθηκεύονται ή 
αποφεύγονται, όσον αφορά τις πρώτες 
παρόμοιες εγκαταστάσεις στην ΕΕ ή 
οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα που 
κύρωσε τη μελλοντική διεθνή συμφωνία
για την αλλαγή του κλίματος, εφόσον 
υπάρχει συμφωνία σχετικά με την 
κατανομή δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας για την τεχνολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνοντας την τροπολογία 4, η εισηγήτρια εντάσσει στον πρόσθετο χρηματοδοτικό 
μηχανισμό νέες ανανεώσιμες τεχνολογίες που δεν έχουν δοκιμαστεί εμπορικά. Ένα νέο
δυναμικό αιολικής ενέργειας 180 GW μέχρι το τέλος του 2020 αποφεύγει εκπομπές σε 
ποσότητα ίση με το 70% του προτεινόμενου στόχου μείωσης κατά 21% του ΣΕΔΕ. Η
στήριξη καινοτομιών μεγάλης κλίμακας στον τομέα των  ανανεώσιμων πηγών συνιστά 
πραγματική ευκαιρία για πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα συμβάλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς. (Υπογραμμίζονται οι 
αλλαγές στην τροπολογία 4 της εισηγήτριας).
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Τροπολογία 128
Adam Gierek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Το σημαντικότερο μακροπρόθεσμο
κίνητρο για τη διατήρηση και 
αποθήκευση CO2 είναι η έλλειψη 
δικαιωμάτων εκπομπών, ώστε να 
αποθηκεύεται το CΟ2 οριστικά. Πέραν
τούτου πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι
πρόσοδοι από τους πλειστηριασμούς για 
την ανάπτυξη των δώδεκα νέων 
πειραματικών εγκαταστάσεων. Στους
φορείς εκμετάλλευσης που εισέρχονται 
στο σύστημα για πρώτη φορά πρέπει να 
δίνονται πρόσθετα δικαιώματα από τα 
αποθεματικά. Αυτές οι πειραματικές
εγκαταστάσεις πρέπει να επιλέγονται στο 
πλαίσιο διαγωνισμού που θα 
διοργανώνεται από την  Επιτροπή σε 
επίπεδο ΕΕ. Ο μηχανισμός στήριξης της
ΕΕ πρέπει να είναι προσβάσιμος και σε 
τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει
τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για το 
κλίμα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą 
konkurencyjności, niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla 
uzasadnienia i skomercjalizowania technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS 
może dostarczyć takie finansowanie. Będzie on ograniczony w czasie, wysokości oraz 
określonej ilości projektów i powinien być przyznawany w drodze przetargu. Należy 
go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  technologie CCS. Aby zapewnić 
odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 zakładów 
demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w 
ramach UE.
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Τροπολογία 129
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή θερμότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 'παρεμπιπτόντως' μεταξύ των 
διατάξεων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Τούτο οδηγεί σε 
αντιφάσεις και στρεβλώσεις ανταγωνισμού.

Τροπολογία 130
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το κυριότερο μακροπρόθεσμο 
κίνητρο για τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα είναι ότι δεν απαιτείται να 
εξαγοράζονται δικαιώματα για εκπομπές 
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CΟ2 που αποθηκεύονται μονίμως. 
Επιπλέον, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
των πειραματικών εγκαταστάσεων, 
πρέπει να αξιοποιηθούν τα έσοδα των 
πλειστηριασμών και να κατανεμηθούν 
συμπληρωματικά δικαιώματα από το 
αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους 
στις 12 πρώτες τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις της ΕΕ, οι οποίες θα έχουν 
αναδειχθεί σε διαγωνισμό που πρόκειται 
να οργανωθεί από την Επιτροπή σε 
επίπεδο ΕΕ. Πρόσβαση στο μηχανισμό
στήριξης της ΕΕ πρέπει να έχουν και 
τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει 
τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα στήριξης βασισμένο στην ΕΔΕ μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 
που χρειάζεται αυτή η αναδυόμενη τεχνολογία. Η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη σε
χρόνο, μέγεθος και απόλυτο αριθμό έργων. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η 
χρηματοδότηση θα διατίθεται κατόπιν διαγωνισμού υποβολής προσφορών και θα είναι 
τέτοιου μεγέθους, ώστε να περιλαμβάνει και τις τρεις τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Για να διασφαλιστεί η πολιτική και δημόσια στήριξη, η 
πρόσβαση τρίτων μερών ή/και χωρών δεν πρέπει να προβλεφθεί αυτομάτως στις 12 
πειραματικές εγκαταστάσεις αλλά μάλλον να υπόκειται σε πρόσθετη κοινοτική 
χρηματοδότηση. 

Τροπολογία 131
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Για τουλάχιστον 12 πειραματικές
εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με 
τεχνολογίες για δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 (τεχνολογίες ΔΑΑ) 
πρέπει να εκχωρούνται δικαιώματα 
δωρεάν σε ύψος 125% επί του 
αναμενόμενου μεγέθους παραγωγής. Η
εκχώρηση πρέπει να γίνει μετά το 2013,  
το νωρίτερο δύο χρόνια πριν από τη 
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σχεδιαζόμενη έναρξη παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρώιμη δωρεάν εκχώρηση δημιουργείται ένα πρώιμο κίνητρο επενδύσεων.
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