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Τροπολογία 581
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β Διαγράφεται

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα
Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:
– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α· 
– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10α.
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Κατά την επανεξέταση του ποια μέτρα 
είναι κατάλληλα για τους τομείς του 
Παραρτήματος 2αα, λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 582
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β Διαγράφεται

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα
Μέχρι τον Ιούνιο 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται:
- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10α.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται 
ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές 
τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν 
μειώσεις των συνολικών εκπομπών στον 
βαθμό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν 
να υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10α είναι μια διάταξη που στοχεύει στην πρόληψη της διαρροής άνθρακα σε τομείς 
που εκτίθενται στον κίνδυνο αυτής σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής σύμβαση.
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Τροπολογία 583
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης ηλεκτροβόρων 
επιχειρήσεων

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 584
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Υποχρέωση επιστροφής δικαιωμάτων για 
τους εισαγωγείς

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι 
εισαγωγείς αγαθών τα οποία καλύπτονται 
από τους όρους της παραγράφου και για 
τα οποία έχει καθοριστεί μεθοδολογία 
κατά τους όρους που προβλέπει η 
παράγραφος 3 έχουν αντίστοιχα την 
υποχρέωση να επιστρέφουν ή το 
δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. 

– 2. Τα προϊόντα επί των οποίων 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 είναι όσα 
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εμφανίζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
και προέρχονται από χώρες που, αν είναι 
ανεπτυγμένες, δεν έχουν αναλάβει 
υποχρεώσεις συγκρίσιμες με αυτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την έννοια της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και, αν έχουν αναδυόμενη 
οικονομία, δεν έχουν λάβει νέα μέτρα που 
είναι κατάλληλα, μετρήσιμα, 
κοινοποιήσιμα και επαληθεύσιμα. Εν όψει 
του αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή, 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 
2, έχει συντάξει πριν από τις 30 Ιουνίου 
2010 τον κατάλογο αυτών των χωρών 
προέλευσης. 
Ομοίως στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 2, η 
Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των 
τομέων και προϊόντων επί των οποίων 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, ανάλογα με 
τον κίνδυνο διαρροής εκπομπών που 
εμφανίζουν, βάσει των τομέων που 
καλύπτει το άρθρο 10α, παράγραφος 8, 
και των εξής κριτηρίων: 
α) του αντικτύπου του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών στο κόστος 
παραγωγής, από την άποψη του οριακού 
κόστους (περιλαμβανομένης της 
μετακύλισης περιστασιακών εξόδων) 
στην περίπτωση δωρεάν κατανομής ή 
από την άποψη του μέσου κόστους στην 
περίπτωση δημοπράτησης•
β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·
(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων και, τέλος, της έκθεσης των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό· 
(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
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εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους· 
(ε) των προβλέψιμων μεταβολών στην 
παγκόσμια και περιφερειακή ζήτηση για 
κάθε τομέα·
(στ) του κόστους μεταφοράς αγαθών για 
τον τομέα· 
(ζ) του κόστους επένδυσης στην 
κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής για 
τον εν λόγω τομέα.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
ισχύουν για εισαγωγές αγαθών τα οποία 
παράγονται σε χώρες ή περιοχές που 
συνδέονται με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 25 αυτής της 
οδηγίας.  
3. Η ποσότητα δικαιωμάτων τις οποίες 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ:
- αφενός, του μέσου όρου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενο 
τόνο που προέρχονται από την κοινοτική 
παραγωγή των σχετικών αγαθών 
πολλαπλασιαζόμενο με την ποσότητα των 
εισαγόμενων αγαθών.  Στο δεύτερο 
υπολογισμό η μέση εκπομπή μπορεί να 
αντικατασταθεί από ευνοϊκότερο 
συντελεστή εκπομπών, εάν ο εισαγωγέας 
μπορεί να προσκομίσει απόδειξη, βάσει 
ελέγχου που θα έχει διεξαγάγει 
εξελεγκτική οντότητα διαπιστευμένη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η διεργασία 
παραγωγής με την οποία 
παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα του 
παράγει χαμηλότερες εκπομπές από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο·
- και, αφετέρου, της μέσης ποσότητας 
δωρεάν δικαιωμάτων για την παραγωγή 
αυτών των προϊόντων σε κοινοτική 
κλίμακα. 
Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
συνόλου προσδιορίζει, εάν είναι θετική, 
την ποσότητα δικαιωμάτων την οποία 
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καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ή, εάν είναι αρνητική, την ποσότητα που 
μπορούν να λάβουν δωρεάν.
Για τον προσδιορισμό της μέσης 
ποσότητας αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από την παραγωγή 
διαφόρων αγαθών ή κατηγοριών αγαθών 
στο σύνολο της Κοινότητας, η Επιτροπή 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 2, λαμβάνει υπόψη τις 
δηλωμένες εκπομπές που έχουν 
επαληθευθεί υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 14.
4. Προς διευκόλυνση της θέσπισης του 
τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων 
που επιστρέφονται κατά την εισαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στους 
φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν 
δηλώσεις σχετικά με την κατασκευή των 
σχετικών προϊόντων και να ζητήσει 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των ως άνω 
δηλώσεων στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 
15.  Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη δήλωση των επιπέδων 
εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίες συνδέονται με την κατασκευή 
εκάστου προϊόντος ή κατηγορίας 
προϊόντων.
5. Κανονισμός που εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 2, ορίζει τις 
προϋποθέσεις επιστροφής ή δωρεάν 
εκχώρησης δικαιωμάτων για τους 
εισαγωγείς.  Αυτός ο κανονισμός ορίζει 
επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εισαγωγείς τους οποίους αφορά το παρόν 
άρθρο δηλώνουν την απαραίτητη 
επιστροφή δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ποσότητα των αγαθών που εισάγονται.
6. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων 
που μπορούν να δημοπρατήσουν τα 
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κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 
αυξάνεται κατά την ποσότητα 
δικαιωμάτων που επιστρέφουν οι 
εισαγωγείς για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των οποίων μνεία γίνεται 
στην παράγραφο 1 και μειώνεται κατά 
την ποσότητα δικαιωμάτων που 
λαμβάνουν οι εισαγωγείς σύμφωνα με την 
ιδία παράγραφο.  Αυτές οι διακυμάνσεις 
κατανέμονται μεταξύ κρατών μελών 
σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 10, 
παράγραφος 2. 
7. Τα πρόσθετα έσοδα από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού που απορρέουν από την 
απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
δικαιώματα κατανέμονται μεταξύ 
κρατών μελών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 6.  Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν 50% αυτών των πρόσθετων 
εσόδων στο ταμείο προσαρμογής.  
8. Για να ικανοποιούν τη δυνάμει της 
παραγράφου 1 υποχρέωσή τους για 
επιστροφή δικαιωμάτων οι εισαγωγείς 
μπορεί να χρησιμοποιούν δικαιώματα, 
μόρια μείωσης εκπομπών (ERU) και 
πιστοποιημένα μόρια μείωσης εκπομπών 
(CER) έως το ποσοστό που 
χρησιμοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης 
κατά το προηγούμενο έτος ή δικαιώματα 
από σύστημα εμπορίας εκπομπών τρίτου 
κράτους που αναγνωρίζεται ότι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο περιορισμού 
ισοδύναμο προς εκείνο του συστήματος 
της Κοινότητας.

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

9. Μέχρι τον Ιούνιο 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
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κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:
η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·

κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις 
ιδίως για να προσαρμοστεί η αναλογία 
των δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·

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

Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο 
που σημειώνουν τα εκτελεστικά μέτρα για 
τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 έως 8.

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 585
Françoise Grossetête

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

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι 
εισαγωγείς και εξαγωγείς αγαθών που 
καλύπτονται από τους όρους της 
παραγράφου 2 και για τα οποία έχει 
καθοριστεί μεθοδολογία κατά τους όρους 
που προβλέπει η παράγραφος 3 έχουν 
αντίστοιχα την υποχρέωση να 
επιστρέφουν ή το δικαίωμα να λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. 
Τα προϊόντα επί των οποίων εφαρμόζεται 
το πρώτο εδάφιο είναι όσα εμφανίζουν 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και 
προέρχονται από χώρες που, αν είναι 
ανεπτυγμένες, δεν έχουν αναλάβει 
υποχρεώσεις συγκρίσιμες με αυτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την έννοια της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, και, αν είναι οι πιο 
προηγμένες οικονομικά από τις 
αναπτυσσόμενες , δεν έχουν λάβει νέα 
μέτρα που είναι κατάλληλα, μετρήσιμα, 
κοινοποιήσιμα και επαληθεύσιμα, 
σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους.
2. Εν όψει του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή, 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 
2, έχει συντάξει πριν από τις 30 Ιουνίου 
2010 τον κατάλογο των χωρών 
προέλευσης που προβλέπει η παράγραφος 
1. 
Ομοίως, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 2, η 
Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των 
τομέων και υποτομέων, μεταξύ όσων 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, και 
των προϊόντων επί των οποίων 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, εκτιμώντας 
τον κίνδυνο διαρροής εκπομπών και 
βασιζόμενη στους τομείς που 
περιλαμβάνει το άρθρο 10α, παράγραφος 
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8.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται επί των 
εισαγωγών αγαθών που παράγονται σε 
χώρες ή περιοχές που συνδέονται με το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25.  
3. Η ποσότητα δικαιωμάτων τις οποίες 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ: 
- αφενός, του μέσου όρου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενο 
τόνο που προέρχονται από την κοινοτική 
παραγωγή των σχετικών αγαθών 
πολλαπλασιαζόμενο με την ποσότητα των 
εισαγόμενων αγαθών.  Στο δεύτερο 
υπολογισμό η μέση εκπομπή μπορεί να 
αντικατασταθεί από ευνοϊκότερο 
συντελεστή εκπομπών, εάν ο εισαγωγέας 
μπορεί να προσκομίσει απόδειξη, βάσει 
ελέγχου που θα έχει διεξαγάγει 
εξελεγκτική οντότητα διαπιστευμένη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η διεργασία 
παραγωγής με την οποία 
παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα του 
παράγει χαμηλότερες εκπομπές από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο·
- και, αφετέρου, της μέσης ποσότητας 
δωρεάν δικαιωμάτων για την παραγωγή 
αυτών των προϊόντων σε κοινοτική 
κλίμακα. 
Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
συνόλου προσδιορίζει, εάν είναι θετική, 
την ποσότητα δικαιωμάτων την οποία 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ή, εάν είναι αρνητική, την ποσότητα που 
μπορούν να λάβουν δωρεάν.
Για τον προσδιορισμό της μέσης 
ποσότητας αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από την παραγωγή 
διαφόρων αγαθών ή κατηγοριών αγαθών 
στο σύνολο της Κοινότητας, η Επιτροπή 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 2, λαμβάνει υπόψη τις 
δηλωμένες εκπομπές που έχουν 



AM\734914EL.doc 15/104 PE409.659v01-00

EL

επαληθευθεί υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 14.
4. Προς διευκόλυνση της θέσπισης του 
τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων 
που επιστρέφονται κατά την εισαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στους 
φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν 
δηλώσεις σχετικά με την κατασκευή των 
σχετικών προϊόντων και να ζητήσει 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των ως άνω 
δηλώσεων στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 
15.  Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη δήλωση των επιπέδων 
εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίες συνδέονται με την κατασκευή 
εκάστου προϊόντος ή κατηγορίας 
προϊόντων.
5. Κανονισμός που εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 2, ορίζει τις 
προϋποθέσεις επιστροφής ή δωρεάν 
εκχώρησης δικαιωμάτων για τους 
εισαγωγείς.  Αυτός ο κανονισμός ορίζει 
επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εισαγωγείς τους οποίους αφορά το παρόν 
άρθρο δηλώνουν την απαραίτητη 
επιστροφή δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ποσότητα των αγαθών που εισάγονται.
6. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων 
που μπορεί να δημοπρατήσει ο 
εντολοδόχος κοινοτικός οργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυξάνεται κατά 
την ποσότητα δικαιωμάτων που 
επιστρέφουν οι εισαγωγείς για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που 
προβλέπει η παράγραφος 1 και μειώνεται 
κατά την ποσότητα δικαιωμάτων που 
λαμβάνουν οι εξαγωγείς σύμφωνα με την 
ιδία παράγραφο. 
7. Τα πρόσθετα έσοδα από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού που απορρέουν από την 
απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
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δικαιώματα διατίθενται σε ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζεται 
για την έρευνα/ ανάπτυξη σε σχέση με τις 
μορφές ενέργειας και την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. 
8. Για να ικανοποιούν τη δυνάμει της 
παραγράφου 1 υποχρέωσή τους για 
επιστροφή δικαιωμάτων οι εισαγωγείς 
μπορεί να χρησιμοποιούν δικαιώματα, 
μόρια μείωσης εκπομπών (ERU) και 
πιστοποιημένα μόρια μείωσης εκπομπών 
(CER) έως το ποσοστό που 
χρησιμοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης 
κατά το προηγούμενο έτος ή δικαιώματα 
από σύστημα εμπορίας εκπομπών τρίτου 
κράτους που αναγνωρίζεται ότι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο περιορισμού 
ισοδύναμο προς εκείνο του συστήματος 
της Κοινότητας.
9. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010 η 
Επιτροπή θα έχει εγκρίνει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
23, παράγραφος 2, διατάξεις που 
επιτρέπουν στους εξαγωγείς αγαθών που 
καθορίζονται με την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου να 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα από το 
μητρώο της Κοινότητας για τις εξαγωγές 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2013. Δημιουργείται αποθεματικό 
δικαιωμάτων γι’ αυτό το σκοπό, το 
μέγεθος του οποίου είναι μικρότερο από 
το 2% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
Κοινότητας.
10. Η Επιτροπή θα έχει εκπονήσει μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2009 μελέτη για τα νομικά 
ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συμβατότητα αυτού του μέσου με το 
διεθνές εμπορικό δίκαιο. Αν χρειασθεί, η 
Επιτροπή προβλέπει επίσης σχέδιο και 
χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας και 
συζήτησης με τις άλλες ενδιαφερόμενες 
χώρες σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης 
των εντοπιζόμενων προβλημάτων κατά 
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τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο. 
Μέχρι τον Ιούνιο 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

11. Μέχρι τον Ιούνιο 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις για 
να προσαρμοστεί η αναλογία των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·

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

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

Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο 
που σημειώνουν τα εκτελεστικά μέτρα για 
τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 έως 9.

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Φαίνεται απαραίτητο να ενσωματωθούν στην οδηγία οι αρχές του μηχανισμού συνυπολογισμού 
των εισαγωγών άνθρακα, ώστε να καταστεί αξιόπιστη η θέση της ΕΕ, προκειμένου να 
επιτευχθεί ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στο τέλος του 2009.

Φαίνεται εξίσου σημαντικό να αναφερθούν τουλάχιστον οι υποχρεώσεις ποσοτικής 
παρουσίασης και επαλήθευσης προκειμένου για τις πιο προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες 
χώρες. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει επίσης να καλύπτουν τη «συμβολή» αυτών των 
αναπτυσσόμενων χωρών.
Το περιεχόμενο των χωρών με αναδυόμενη οικονομία έπρεπε να διασαφηνισθεί.

Τροπολογία 586
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι 
εισαγωγείς και εξαγωγείς αγαθών τα
οποία καλύπτονται από τους όρους της 
παραγράφου 2 και για τα οποία έχει 
καθοριστεί μεθοδολογία κατά τους όρους 
που προβλέπει η παράγραφος 3 έχουν 
αντίστοιχα την υποχρέωση να 
επιστρέφουν ή το δικαίωμα να λαμβάνουν 
δωρεάν δικαιώματα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. 
Τα προϊόντα επί των οποίων εφαρμόζεται 
το πρώτο εδάφιο είναι όσα εμφανίζουν 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και 
προέρχονται από χώρες που, αν είναι 
ανεπτυγμένες, δεν έχουν αναλάβει 
υποχρεώσεις συγκρίσιμες με αυτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την έννοια της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, και, αν είναι οι πιο 
προηγμένες οικονομικά από τις 
αναπτυσσόμενες, δεν έχουν λάβει νέα 
μέτρα που είναι κατάλληλα, μετρήσιμα, 
κοινοποιήσιμα και επαληθεύσιμα, 
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σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους.
2. Εν όψει του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή, 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 
2, έχει συντάξει πριν από τις 30 Ιουνίου 
2010 τον κατάλογο των χωρών 
προέλευσης που προβλέπει η παράγραφος 
1. 
Ομοίως, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 2, η 
Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των 
τομέων και υποτομέων, μεταξύ όσων 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, και 
των προϊόντων επί των οποίων 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, εκτιμώντας 
τον κίνδυνο διαρροής εκπομπών και 
βασιζόμενη στους τομείς που 
περιλαμβάνει το άρθρο 10α, παράγραφος 
8.
Οι εγκαταστάσεις των ενεργοβόρων 
τομέων και υποτομέων των οποίων οι 
εγκαταστάσεις καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 2, τέταρτο 
εδάφιο β), παράγραφοι 3 και 4, της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 
2003 και αναδιαρθρώνουν το κοινοτικό 
πλαίσιο φορολόγησης των προϊόντων 
ενέργειας και ηλεκτρισμού 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι των εγκαταστάσεων με 
βάση τις έμμεσες εκπομπές τους.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται επί των 
εισαγωγών αγαθών που παράγονται σε 
χώρες ή περιοχές που συνδέονται με το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25.  
3. Η ποσότητα δικαιωμάτων τις οποίες 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ: 
- αφενός, του μέσου όρου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενο 
τόνο που προέρχονται από την κοινοτική 
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παραγωγή των σχετικών αγαθών 
πολλαπλασιαζόμενο με την ποσότητα των 
εισαγόμενων αγαθών.  Στο δεύτερο 
υπολογισμό η μέση εκπομπή μπορεί να 
αντικατασταθεί από ευνοϊκότερο 
συντελεστή εκπομπών, εάν ο εισαγωγέας 
μπορεί να προσκομίσει απόδειξη, βάσει 
ελέγχου που θα έχει διεξαγάγει 
εξελεγκτική οντότητα διαπιστευμένη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η διεργασία 
παραγωγής με την οποία 
παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα του 
παράγει χαμηλότερες εκπομπές από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο·
- και, αφετέρου, της μέσης ποσότητας 
δωρεάν δικαιωμάτων για την παραγωγή 
αυτών των προϊόντων σε κοινοτική
κλίμακα. 
Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
συνόλου προσδιορίζει, εάν είναι θετική, 
την ποσότητα δικαιωμάτων την οποία 
καλούνται οι εισαγωγείς να επιστρέψουν 
ή, εάν είναι αρνητική, την ποσότητα που 
μπορούν να λάβουν δωρεάν.
Για τον προσδιορισμό της μέσης 
ποσότητας αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από την παραγωγή 
διαφόρων αγαθών ή κατηγοριών αγαθών 
στο σύνολο της Κοινότητας, η Επιτροπή 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 2, λαμβάνει υπόψη τις 
δηλωμένες εκπομπές που έχουν 
επαληθευθεί υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 14.
4. Προς διευκόλυνση της θέσπισης του 
τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων 
που επιστρέφονται κατά την εισαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στους 
φορείς εκμετάλλευσης να υποβάλλουν 
δηλώσεις σχετικά με την κατασκευή των 
σχετικών προϊόντων και να ζητήσει 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των ως άνω 
δηλώσεων στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών που 



AM\734914EL.doc 21/104 PE409.659v01-00

EL

εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 
15.  Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη δήλωση των επιπέδων 
εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίες συνδέονται με την κατασκευή 
εκάστου προϊόντος ή κατηγορίας 
προϊόντων.
5. Κανονισμός που εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 2, ορίζει τις 
προϋποθέσεις επιστροφής ή δωρεάν 
εκχώρησης δικαιωμάτων για τους 
εισαγωγείς.  Αυτός ο κανονισμός ορίζει 
επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εισαγωγείς τους οποίους αφορά το παρόν 
άρθρο δηλώνουν την απαραίτητη 
επιστροφή δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ποσότητα των αγαθών που εισάγονται.
6. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων 
που μπορεί να δημοπρατήσει ο 
εντολοδόχος κοινοτικός οργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυξάνεται κατά 
την ποσότητα δικαιωμάτων που 
επιστρέφουν οι εισαγωγείς για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που 
προβλέπει η παράγραφος 1 και μειώνεται 
κατά την ποσότητα δικαιωμάτων που 
λαμβάνουν οι εξαγωγείς σύμφωνα με την 
ιδία παράγραφο. 
7. Τα πρόσθετα έσοδα από τη διενέργεια 
πλειστηριασμού που απορρέουν από την 
απαίτηση να επιστρέφουν οι εισαγωγείς 
δικαιώματα διατίθενται σε ταμείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζεται 
για την έρευνα/ ανάπτυξη σε σχέση με τις 
μορφές ενέργειας και την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. 
8. Για να ικανοποιούν τη δυνάμει της 
παραγράφου 1 υποχρέωσή τους για 
επιστροφή δικαιωμάτων οι εισαγωγείς 
μπορεί να χρησιμοποιούν δικαιώματα, 
μόρια μείωσης εκπομπών (ERU) και 
πιστοποιημένα μόρια μείωσης εκπομπών 
(CER) έως το ποσοστό που 
χρησιμοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης 
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κατά το προηγούμενο έτος ή δικαιώματα 
από σύστημα εμπορίας εκπομπών τρίτου 
κράτους που αναγνωρίζεται ότι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο περιορισμού 
ισοδύναμο προς εκείνο του συστήματος 
της Κοινότητας.
9. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010 η 
Επιτροπή θα έχει εγκρίνει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
23, παράγραφος 2, διατάξεις που 
επιτρέπουν στους εξαγωγείς αγαθών που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα από το μητρώο της 
Κοινότητας για τις εξαγωγές της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2013. Δημιουργείται αποθεματικό 
δικαιωμάτων γι’ αυτό το σκοπό, το 
μέγεθος του οποίου είναι μικρότερο από 
το 2% της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
Κοινότητας.
10. Η Επιτροπή θα έχει εκπονήσει μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2009 μελέτη για τα νομικά 
ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συμβατότητα των διατάξεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 9 με το 
διεθνές εμπορικό δίκαιο. Αν χρειασθεί, η 
Επιτροπή προβλέπει επίσης σχέδιο και 
χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας και 
συζήτησης με τις άλλες ενδιαφερόμενες 
χώρες σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης 
των εντοπιζόμενων προβλημάτων κατά 
τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο. 

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

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

ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις για 
να προσαρμοστεί η αναλογία των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·

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

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

Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο 
που σημειώνουν τα εκτελεστικά μέτρα για 
τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα 
σύνορα όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 έως 9.

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φαίνεται απαραίτητο να ενσωματωθούν στην οδηγία οι αρχές του μηχανισμού συνυπολογισμού 
των εισαγωγών άνθρακα, ώστε να καταστεί αξιόπιστη η θέση της ΕΕ, προκειμένου να 
επιτευχθεί ικανοποιητική διεθνής συμφωνία στο τέλος του 2009.

Φαίνεται εξίσου σημαντικό να αναφερθούν τουλάχιστον οι υποχρεώσεις ποσοτικής 
παρουσίασης και επαλήθευσης προκειμένου για τις πιο προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες 
χώρες. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει επίσης να καλύπτουν τη «συμβολή» αυτών των 
αναπτυσσόμενων χωρών.
Το περιεχόμενο των χωρών με αναδυόμενη οικονομία έπρεπε να διασαφηνισθεί.
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Τροπολογία 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την έκβαση των 
διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και την ισότιμη μεταχείριση των 
ανταγωνιζομένων βιομηχανιών, και
κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, υποβάλλει 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση ειδικά των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων προκειμένου να προσδιορισθεί
έκθεσή τους σε σημαντικούς κινδύνους 
διαρροής άνθρακα σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. 

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

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

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

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

– για συνέπειες διαρροής που δεν 
καλύπτονται από άλλα μέσα, συστήματα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα για τους 
εξαγωγείς και εισαγωγείς προϊόντων που 
παράγονται από τους κλάδους που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
10α. Αυτά τα συστήματα δεν μειώνουν τη 
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ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν ισότιμη 
μεταχείριση των ανταγωνιζομένων 
βιομηχανιών και οποίες μπορούν να 
υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.» 

3. Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι δυνατό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές 
των προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς προς όφελος 
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε 
κράτη εκτός Κοινότητας που δεν 
επέβαλαν ισοδύναμους και 
επαληθεύσιμους περιορισμούς επί των 
εκπομπών, λαμβανομένων υπόψη των 
εξής:
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·
(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·
(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·
(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους·
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(ε) του αποτελέσματος που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στον 
σχετικό κλάδο ή επιμέρους κλάδο.
Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.
Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23
παράγραφος 3].

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Το άρθρο 10α παράγραφος 9 συνιστά σημαντικό τμήμα των μέτρων αντιμετώπισης της 
διαρροής άνθρακα και για αυτόν τον λόγο ενσωματώνεται στο άρθρο αυτό ως παράγραφος 3.

Το αποτέλεσμα που έχει η μετακύλιση του κόστους του CO2 στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της έκθεσης στον κίνδυνό της διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 588
Caroline Lucas

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

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

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

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

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

– άλλα άμεσα μέτρα προς αποφυγή του 
κινδύνου υψηλότερων εκπομπών από την 
μετεγκατάσταση των σε παγκόσμια 
κλίμακα ανταγωνιζομένων βιομηχανιών 
της ΕΕ που τίθενται σε πλήρη 
δημοπράτηση και προς εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους χωρίς να 
υπονομεύεται η περιβαλλοντική 
αποτελεσματικότητα του κοινοτικού 
συστήματος.

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

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



PE409.659v01-00 28/104 AM\734914EL.doc

EL

αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από την υποχρέωση εισαγωγής δικαιωμάτων για τα εισαγόμενα στην ΕΕ προϊόντα των 
οποίων η παραγωγή είναι ενεργοβόρος, ενδέχεται να είναι αναγκαία και άλλα μέτρα για τη 
στήριξη των εξαγωγικών βιομηχανιών της ΕΕ, εφόσον αυτές εκτίθενται σε σημαντικό διεθνή 
ανταγωνισμό από χώρες που δεν αναλαμβάνουν επαληθεύσιμες δράσεις για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

Τροπολογία 589
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 

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

από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α 
σε ποσοστό έως και 100 τοις εκατό της 
ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α·

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

– όπου δεν έχει συναφθεί διεθνής 
σύμβαση για την κλιματική αλλαγή, η 
συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α· Ένας τέτοιος μηχανισμός 
αναπροσαρμογής των ορίων θα πρέπει να 
θέτει τους παραγωγούς και εισαγωγείς 
τέτοιου είδους προϊόντων της ΕΕ επί 
ίσοις όροις.
Όπου έχει συναφθεί διεθνής σύμβαση για 
την κλιματική αλλαγή η αναλυτική 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από 
προτάσεις σύμφωνες με την αναθεώρηση 
του άρθρου 10α παράγραφος 1 ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η δωρεάν 
κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως μέσα από το πρίσμα 
της εν λόγω σύμβασης.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής μετά από τη διεθνή σύμβαση πρέπει να επισπευσθεί για 
τον Ιούνιο του 2010. Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει δύο αναθεωρήσεις: μία για το άρθρο 
10α παράγραφος προκειμένου να αξιολογείται υπό το φως μιας διεθνούς σύμβασης εάν είναι 
αναγκαίες οι δωρεάν κατανομές, και μία για το άρθρο 10β. Αυτές οι αναθεωρήσεις πρέπει να 
συνδυαστούν ούτως ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να αυξηθεί η βεβαιότητα.
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Τροπολογία 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, 
η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την 
έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων 
που συνδέονται με το COP 131 και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, διασφαλιζομένης πάντα της 
ισότιμης μεταχειρίσεως μεταξύ των 
ανταγωνιζόμενων τομέων της 
βιομηχανίας με σεβασμό στα κριτήρια 
της παραγράφου 3, και κατόπιν 
διαβούλευσης με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλει προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται ιδιαίτερα η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.

Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

2. Η αξιολόγηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 συνοδεύεται από τις δέουσες 
προτάσεις, οι οποίες, λαμβανομένου 
υπόψη του χρονοδιαγράμματος πλήρους 
και ολοκληρωμένης εφαρμογής τους, θα 
αποσκοπούν:

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

στην προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από όλους τους κλάδους που αναφέρονται 
στο άρθρο 10α·

η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 

στην υλοποίηση, προκειμένου για 
διαρροές που δεν καλύπτονται από άλλα 
μέτρα, προγραμμάτων αντιστάθμισης του 
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κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α.

άνθρακα για τους εξαγωγείς και τους 
εισαγωγείς προϊόντων που παράγονται από 
τους κλάδους ή τους επιμέρους κλάδους 
που προσδιορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10α.  Αυτά τα συστήματα δεν 
περιορίζουν τη ρευστότητα της αγοράς 
δικαιωμάτων.

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

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες, σύμφωνα με τα κατάλληλα 
κριτήρια που περιγράφονται στην 
παράγραφο 3, οι οποίες μπορούν να 
υποβληθούν σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

__________

1Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC) και 3ο συνέδριο των 
μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο στο Μπαλί 
(Ινδονησία), 3-14 Δεκεμβρίου 2007.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σκοπό έχει να αποσαφηνίσει ότι θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο της UNFCCC.  Εισάγει κριτήρια προς 
εφαρμογή στις διεθνείς συμφωνίες. Η κατάσταση θα αξιολογείται  προκειμένου για όλους τους 
τομείς της βιομηχανίας αλλά ιδιαίτερα για τους ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας.  Η 
διεθνής συμφωνία πρέπει να αξιολογείται επίσης με βάση το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της. 
Τα συστήματα αντιστάθμισης θα αποτελέσουν συμπληρωματική επιλογή· δεν θα περιορίσουν 
την ενσωμάτωση στο ΣΕΔΕ και δεν θα επιβαρύνουν τη δαπάνη που υφίστανται οι 
εγκαταστάσεις της ΕΕ που υπόκεινται στο ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

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

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

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

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

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

– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10α·
– η προσαρμογή της ποσότητας των 

δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
από τη μετακύλιση του κόστους του CO2
στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για 
τους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 9 
ως ιδιαιτέρως πληττόμενοι από αυτό το 
μετακυλιόμενο κόστος. Η μέγιστη 
ποσότητα των δικαιωμάτων που 
κατανέμεται για το μετακυλιόμενο κόστος 
του CO2 που επιβαρύνει τις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στη μέση 
ετήσια εξακριβωμένη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενεργείας των συγκεκριμένων 
μονάδων από το 2005 έως το 2007 και 
την αναμενόμενη μετακύλιση κόστους 
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του CO2 των οριακών τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας που καθορίζουν τις 
τιμές αγοράς της ενέργειας, και 
προστίθεται δε σε κάθε δωρεάν κατανομή 
για άμεσες εκπομπές,
και με τις οποίες τροποποιούνται 
αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 10α 
παράγραφος 7.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανασκόπηση πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση του κόστους του CO2 το οποίο μετακυλίεται 
στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους κλάδους που έχουν υψηλότερες έμμεσες εκπομπές από 
ό,τι άμεσες εκπομπές, και οι οποίοι πλήττονται ιδιαιτέρως από τις τιμές ηλεκτρικής ενεργείας.  
Είναι απαραίτητο να οριστεί ένα σύστημα το οποίο θα καθορίζει δείκτες αναφοράς για τη 
δωρεάν κατανομή προκειμένου να αντισταθμιστεί το μετακυλιόμενο κόστος του CO2 στην 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.  Η συμπερίληψη στο 
κοινοτικό σύστημα εισαγωγέων δεν θα ήταν δυνατή για κλάδους με δραστηριότητες επομένου 
σταδίου, καθώς τα καταναλωτικά προϊόντα είναι υπερβολικά πολύπλοκα για να προστατευθούν 
με ένα τέτοιο σύστημα.

Τροπολογία 592
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 593
Jens Holm

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010 
και εν συνεχεία ανά τριετία η Επιτροπή 
προσδιορίζει τους τομείς οι οποίοι 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
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διαρροής άνθρακα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή μπορεί ακόμη να προσδιορίζει τομείς οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σημαντικής διαρροής άνθρακα ασχέτως του εάν γίνεται δεκτή η 
ιδέα της εκχώρησης 100% δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής.  Είναι σαφές ότι ουδέν πρόβλημα 
επιλύεται με το να προκαλέσει κανείς τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Ευρώπη σε 
προορισμούς όπου οι κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν στη UNFCCC – οι 
εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου θα αυξηθούν και θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη θα χαθούν. Ο διάλογος αφορά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του 
θέματος.

Τροπολογία 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης του ενεργειακού κλάδου 
σε περίπτωση διαρροής άνθρακα

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται και για μη ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
εκτίθενται επίσης σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εξωτερικά σύνορά της ΕΕ απαρτίζονται από κράτη μέλη της ίδιας της ΕΕ. Επιπλέον, η 
περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των πόρων σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ και να μην στηρίζει τη μετεγκατάσταση της παραγωγής σε χώρες εκτός της 
ΕΕ με λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Τροπολογία 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων
βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής 
άνθρακα

Μέτρα στήριξης του ενεργειακού κλάδου
σε περίπτωση διαρροής άνθρακα

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραπάνω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε μη ενεργοβόρους κλάδους που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να 
διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων στην επικράτεια της ΕΕ και να μην στηρίζει την 
μετεγκατάσταση της παραγωγής σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνικές.

Τροπολογία 596
Horst Schnellhardt

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

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

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 το 
αργότερο, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
αναλυτική έκθεση στην οποία αξιολογείται 
η κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων 
και επιμέρους κλάδων για τους οποίους 
έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.
Τα μέτρα προς στήριξη ειδικών 
ενεργοβόρων τομέων σύμφωνα με το 
άρθρο 10β μπορεί να αρθούν μόνον, 
κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, από διεθνή σύμβαση που 
ορίζει τους ιδίους στόχους μείωσης με 
αυτούς που επιβάλλονται στα κράτη μέλη.

Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Η εν λόγω αναλυτική έκθεση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των επενδύσεων και του σχεδιασμού μπορεί να επιτευχθεί για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα για τους οποίους δεν θα προσδιοριστεί από την 
Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2010, εάν η οδηγία για την εμπορία των εκπομπών καθορίζει 
εγκαίρως ποιοι τομείς πρόκειται να λάβουν 100% δωρεάν δικαιώματα. Για να αποφευχθούν τα 
ανταγωνιστικά αποτελέσματα πρέπει τούτο να αποτελέσει μακροπρόθεσμο καθεστώς έως ότου 
υπάρξει συμφωνία που θα περιέχει στόχους μείωσης ίδιους με αυτούς που προβλέπονται.

Τροπολογία 597
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 το 
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Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 

αργότερο, η Επιτροπή πρέπει κατόπιν 
διαβούλευσης με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλει προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Τα μέτρα προς στήριξη ειδικών τομέων 
εντάσεως ενεργείας σύμφωνα με το 
άρθρο 10β μπορεί να αρθούν μόνον από 
διεθνή σύμβαση που ορίζει τους ιδίους 
στόχους μείωσης με αυτούς που 
επιβάλλονται στα κράτη μέλη.

Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Η εν λόγω αναλυτική έκθεση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των επενδύσεων και του σχεδιασμού μπορεί να επιτευχθεί για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες και τους επιμέρους κλάδους, ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα για τους οποίους δεν 
θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2010, εάν καθορίζεται εγκαίρως ποιοι 
τομείς πρόκειται να λάβουν δωρεάν δικαιώματα. Για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα πρέπει 
η δωρεάν κατανομή να αποτελέσει καθεστώς έως ότου συναφθεί διεθνής σύμβαση που θα 
περιέχει τους ίδιους στόχους προστασίας που προβλέπει και το ETS της ΕΕ.

Τροπολογία 598
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10β - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο, η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με 
την έκβαση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων και συνυπολογιζόμενου 
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οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

του βαθμού στον οποίο αυτές οδηγούν στη 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων οι οποίοι 
πραγματοποιούν άμεσα ή έμμεσα 
εκπομπές και για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Or. hu

Τροπολογία 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά με τον καθορισμό των κλάδων 
που εκτίθενται στη διαρροή άνθρακα, ως προθεσμία υποβολής της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει, κατά την άποψή μας, να ορισθεί ο Ιούνιος του 2010.

Τροπολογία 600
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της διαρροής άνθρακα πρέπει να αντιμετωπισθεί δεόντως και μέσω της έγκρισης ενός 
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προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου. Συνεπώς ο ορισμός των βιομηχανιών που είναι ιδιαιτέρως 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και τα σχετικά μέτρα προς πρόληψη αυτού του 
κινδύνου είναι τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν και εγκαίρως πριν από 
το 2011.

Ο ενεργειακός κλάδος που λειτουργεί σε μερικά κράτη μέλη, δηλαδή οι διάφορες μεμονωμένες 
αγορές ενεργείας, είναι ευάλωτος σε διαρροή άνθρακα στον αυτό βαθμό όπως οι ενεργοβόροι 
κλάδοι και πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 601
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 602
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει, έως τον Ιούνιο του 2010, να είναι σε θέση να αναλύσει το αποτέλεσμα της 
Διάσκεψης της Κοπεγχάγης που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2009. Οι αναλύσεις 
αυτές και τα επακόλουθα μέτρα θα παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά. 

Τροπολογία 603
Jens Holm

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

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δωρεάν δικαιώματα δεν αντιπροσωπεύουν καλή απάντηση στο πρόβλημα της διαρροής 
άνθρακα. Η χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων σε βιομηχανίες που είναι μεταξύ των μεγαλυτέρων 
πηγών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου δεν θα παρείχε τα απαιτούμενα κίνητρα για να 
εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές 
συνέπειες των διεργασιών παραγωγής τους.  

Τροπολογία 604
Jens Holm

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή τεχνικής φύσεως.



PE409.659v01-00 46/104 AM\734914EL.doc

EL

Τροπολογία 605
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – μετά από τη δεύτερη περίπτωση  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η επιβολή συνοριακής προσαρμογής 
φόρου για να αντισταθμίζεται η 
επιδότηση στην πράξη την οποίαν 
λαμβάνουν επιχειρήσεις που παράγουν 
στα ανεπτυγμένα κράτη που ευρίσκονται 
εκτός της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που παράγουν σε περιοχές του κόσμου των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν 
επιλέξει να μη συμμετάσχουν στη UNFCCC λαμβάνουν επιδότηση όταν ανταγωνίζονται με 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και άλλους που πρέπει να αποκτήσουν άδειες μέσω εμπορίας 
εκπομπών. Είναι συνεπώς θεμιτό να διατηρηθεί ανοικτή η δυνατότητα θεσπίσεως 
αντισταθμιστικών δασμών εις βάρος των εισαγωγών αγαθών που παράγονται στις περιοχές 
αυτές ούτως ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός και να καταπολεμάται η διαρροή 
άνθρακα. 

Τροπολογία 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – μετά από δεύτερη περίπτωση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η προσαρμογή τη ποσότητας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
από τη μετακύλιση του κόστους του CO2
στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για 



AM\734914EL.doc 47/104 PE409.659v01-00

EL

τους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 3 
ως ιδιαιτέρως πληττόμενοι από αυτό το 
μετακυλιόμενο κόστος. Τα δικαιώματα 
προς αντιστάθμιση του μετακυλιόμενου 
κόστους CO2 θα είναι πρόσθετα και θα 
αφαιρούνται από τα δικαιώματα που 
κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται στο 
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές της ενέργειας λόγω της μετακύλισης των 
τιμών του CO2 θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των ενεργοβόρων 
κλάδων. Εάν, εκτός αυτού, εμφανιστεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα, τα δικαιώματα πρέπει να 
προστίθενται σε εκείνα που εκχωρούνται για άμεσες εκπομπές. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να 
αποσυρθούν από τον πλειστηριασμό. Δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε πλειστηριασμό εάν εξαιρεθούν από την υποχρέωση προς κατ' 
έτος παράδοση δικαιωμάτων και εάν απαγορεύεται η μεταβίβασή τους.

Τροπολογία 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β –  μετά από τη δεύτερη περίπτωση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η προσαρμογή της ποσότητας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
από τη μετακύλιση του κόστους του CO2
στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για 
τους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 3 
ως ιδιαιτέρως πληττόμενοι από αυτό το 
μετακυλιόμενο κόστος. Τα δικαιώματα 
προς αντιστάθμιση του μετακυλιόμενου 
κόστους CO2 θα είναι πρόσθετα και θα 
αφαιρούνται από τα δικαιώματα που 
κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
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παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται στο 
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές της ενέργειας λόγω της μετακύλισης των 
τιμών του CO2 θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των ενεργοβόρων 
κλάδων. Εάν, εκτός αυτού, εμφανιστεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα, τα δικαιώματα πρέπει να 
προστίθενται σε εκείνα που εκχωρούνται για άμεσες εκπομπές. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να 
αποσυρθούν από τον πλειστηριασμό. Δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε πλειστηριασμό εάν εξαιρεθούν από την υποχρέωση προς κατ' 
έτος παράδοση δικαιωμάτων και εάν απαγορεύεται η μεταβίβασή τους.

Τροπολογία 608
Irena Belohorská

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – μετά από τη δεύτερη περίπτωση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η προσαρμογή της ποσότητας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
για να αντισταθμισθεί η έμμεση συνέπεια 
από τη μετακύλιση του κόστους του CO2
στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας για 
τους κλάδους που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 3 
ως ιδιαιτέρως πληττόμενοι από αυτό το 
μετακυλιόμενο κόστος. Τα δικαιώματα 
προς αντιστάθμιση του μετακυλιόμενου 
κόστους CO2 θα είναι πρόσθετα και θα
αφαιρούνται από τα δικαιώματα που 
κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται στο 
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές της ενέργειας λόγω της μετακύλισης των 
τιμών του CO2 θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των ενεργοβόρων 
κλάδων. Εάν, εκτός αυτού, εμφανιστεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα, τα δικαιώματα πρέπει να 
προστίθενται σε εκείνα που εκχωρούνται για άμεσες εκπομπές. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να 
αποσυρθούν από τον πλειστηριασμό. Δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φορείς 
εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε πλειστηριασμό εάν εξαιρεθούν από την υποχρέωση προς κατ' 
έτος παράδοση δικαιωμάτων και εάν απαγορεύεται η μεταβίβασή τους.

Τροπολογία 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η εξέταση της θέσπισης 
συμπληρωματικού φόρου άνθρακα για τις 
εισαγωγές αυτών των τομέων ή 
υποτομέων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένα σύστημα που να βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποφύγουν τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια διεθνής σύμβαση που περιλαμβάνει 
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τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα ή μια τομεακή διεθνής 
σύμβαση για αυτές τις βιομηχανίες πρέπει 
να πληρούν τουλάχιστον τα εξής κριτήρια 
για να παρέχουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις για τους τομείς που 
προσδιορίζεται ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα: 
(i) ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2,

(ii) παρόμοια συστήματα μείωσης 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα και 
βασιζόμενα σε δείκτες αναφοράς τα 
οποία επιβάλλονται από όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη ή από κράτη με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
της Κοινότητας,
(iii) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης.
(iv) δεσμευτικό καθεστώς διευθετήσεως 
διαφορών και σαφείς κυρώσεις για τις 
παραβάσεις, συγκρίσιμα με τα στοιχεία 
του συστήματος της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 611
Irena Belohorská

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

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

(iii) παρόμοια συστήματα μείωσης 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα και 
βασιζόμενα σε δείκτες αναφοράς τα 
οποία επιβάλλονται από όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη ή από κράτη με μη 
ισοδύναμους στόχους εκπομπών CO2 σε 
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα 
της Κοινότητας,
(iv) οι ανταγωνιζόμενες ύλες πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδυνάμους περιορισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη πτυχές του κύκλου 
ζωής,
(v) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης,
(vi) δεσμευτικό καθεστώς διευθετήσεως 
διαφορών και σαφείς κυρώσεις για τις 
παραβάσεις, συγκρίσιμα με τα στοιχεία 
του συστήματος της ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διεθνείς συμφωνίες που καλύπτουν 
τους βιομηχανικούς τομείς που 
εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα ή ακόμη οι διεθνείς συμφωνίες 
που αφορούν συγκεκριμένο τομέα 
συμμορφώνονται τουλάχιστον με τα 
παρακάτω κριτήρια, αν πρόκειται να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι, όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις, στους τομείς που 
θεωρούνται εκτεθειμένοι σε υψηλό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα:  
(i) συμμετοχή των χωρών που 
αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη μάζα του 
85% τουλάχιστον της παγκόσμιας 
παραγωγής, μεταξύ των οποίων και οι 
κύριες αναδυόμενες οικονομίες,
(ii) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CΟ2,  

(iii) παρόμοια συστήματα μείωσης των 
εκπομπών με ισοδύναμα αποτελέσματα 
που επιβάλλονται από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες ή στις χώρες που 
δεν έχουν ισοδύναμους στόχους 
εκπομπών CO2 σε τομείς που 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ
(iv) υποχρεωτική εφαρμογή στα 
ανταγωνιστικά προϊόντα με παρόμοιους 
περιορισμούς, λαμβανομένου υπόψη του 
κύκλου ζωής των εν λόγω προϊόντων, 
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(v) αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης.
(vi) δεσμευτικό καθεστώς διευθέτησης 
των διαφορών και σαφείς κανόνες όσον 
αφορά τις κυρώσεις, συγκρίσιμοι με το 
σύστημα της ΕΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μια διεθνής συμφωνία δεν θα αποτρέψει τις διαρροές άνθρακα, αν δεν συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένα κριτήρια που δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους σχετικούς τομείς.

Τροπολογία 613
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

Τροπολογία 614
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11, παράγραφος 1, με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει σε επίπεδο διοίκησης και 
ενημέρωσης, θα επέφερε τεράστιες δαπάνες στον τομέα που καλύπτει το παρόν κείμενο.    

Το επίπεδο ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 11 είναι δυσανάλογο σε σχέση με τους στόχους 
προστασίας του περιβάλλοντος που μπορούν να επιτυγχάνονται χάρη στη χρήση των ελεγκτικών 
μέσων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 615
Jens Holm

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης δημοπράτηση πρέπει πάραυτα να αποτελέσει τον γενικό κανόνα, καθόσον η 
εκχώρηση δικαιωμάτων δωρεάν δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για να εξασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες των δράσεών τους.  Τα 
μέτρα προς πρόληψη της διαρροής άνθρακα είναι μεν επιθυμητά αλλά δεν απαιτούν τη δωρεάν 
εκχώρηση δικαιωμάτων σε βιομηχανίες που είναι μεταξύ των μεγαλυτέρων πηγών εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 616
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The date for submitting national implementation measures should be brought forward to June 
2011 to give time for Member States to amend them if they are rejected by the Commission. 

Τροπολογία 617
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 618
Linda McAvan

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

1 α. Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση 
εθνικών μέτρων εφαρμογής από κράτος 
μέλος βάσει της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή μπορεί να απορρίψει τα μέτρα 
αυτά, ή οποιαδήποτε πτυχή τους, για 
λόγους μη συμβατότητας με τους κανόνες 
του άρθρου 10α παράγραφος 1. Το 
κράτος μέλος παραχωρεί δικαιώματα με 
βάση την παράγραφο 2 μόνον εφόσον η 
Επιτροπή έχει αποδεχθεί τις προταθείσες 
τροπολογίες. Κάθε απορριπτική απόφαση 
της Επιτροπής αιτιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο η Επιτροπή να έχει ένα ρόλο στην έγκριση των εθνικών μέτρων εφαρμογής 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες της δωρεάν 
κατανομής στις εγκαταστάσεις τους κατά συνεκτικό τρόπο.

Τροπολογία 619
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

2α. Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις όπου η δραστηριότητα 
του παραρτήματος Ι  στην εγκατάσταση 
έχει σταματήσει ή όπου η ικανότητα της 
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δραστηριότητας του παραρτήματος Ι 
στην εγκατάσταση έχει πέσει κάτω από 
τα κατώτατα όρια που περιλαμβάνει το 
παράρτημα.
Η Επιτροπή περιλαμβάνει στα μέτρα που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 10α 
παράγραφος 1 μέτρα με τα οποία 
καθορίζονται οι εγκαταστάσεις που εν 
μέρει ή προσωρινά σταματούν τη 
λειτουργία τους. Αυτές οι εγκαταστάσεις 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
λαμβάνουν δωρεάν κατανομή σύμφωνα 
με τα μέτρα για την δωρεάν κατανομή 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 10α 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to include a definition of when an installation ceases to operate in order to 
ensure harmonisation across the EU. 

Τροπολογία 620
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 621
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα και πρέπει να 
επιστρέφουν ανάλογη ποσότητα δωρεάν 
δικαιωμάτων που τους έχουν ήδη 
εκχωρηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Make sure that there is no incentive to continue production once the decision of closure has 
been made in order to keep free allowances.

Τροπολογία 622
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα. Τα αχρησιμοποίητα
δικαιώματα μεταφέρονται στο απόθεμα.

Or. en



PE409.659v01-00 60/104 AM\734914EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

The allowances set aside for the new entrants are expected to increase the liquidity. The 
market expects this liquidity either to be allocated to installations for free (decreases the 
demand). Unused allowances should therefore be brought into the market.  

Τροπολογία 623
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα, εκτός αν ο φορέας 
εκμετάλλευσης αποδείξει στην αρμόδια 
αρχή ότι θα αποκαταστήσει την 
αντίστοιχη παραγωγή στην του εντός 
συγκεκριμένου και ευλόγου χρονικού 
διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

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

αλλαγή του κλίματος

Χρήση CER αποκλειστικά με διαπίστευση 
«χρυσού κανόνα» που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

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

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

μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2 έως 6.

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

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων CER 
αποκλειστικά με διαπίστευση«χρυσού 
κανόνα» που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER αποκλειστικά με 
διαπίστευση«χρυσού κανόνα» που έχουν 
εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως 
το 2012 από τύπους έργων τα οποία έχουν 
γίνει δεκτά από τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012. Η συνολική ποσότητα των 
εκχωρούμενων δικαιωμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων που εκχωρούνται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3, 4 και 5) δεν μπορεί 
να ξεπερνά το 50% του συνόλου των 
προαναφερθέντων πιστωτικών μορίων 
που προέρχονται από το εξωτερικό της 
ΕΕ και δεν έχουν εξαντληθεί. Έως την 
31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

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

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER αποκλειστικά με 
διαπίστευση «χρυσού κανόνα» τα οποία 
επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης από 
τα κράτη μέλη για την περίοδο 2008 έως 
2012 δεν έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες 
αρχές επιτρέπουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια 
CER αποκλειστικά με διαπίστευση 
«χρυσού κανόνα» που απορρέουν από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών από το 2013 και μετά, με 
δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά. 
Η συνολική ποσότητα των εκχωρούμενων 
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δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5) 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του 
συνόλου των προαναφερθέντων 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από 
το εξωτερικό της ΕΕ και δεν έχουν 
εξαντληθεί.

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

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

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

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

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο. Η συνολική 
ποσότητα των εκχωρούμενων 
δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5) 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του 
συνόλου των προαναφερθέντων 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από 
το εξωτερικό της ΕΕ και δεν έχουν 
εξαντληθεί.

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

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

καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, εφόσον πρόκειται για 
πιστωτικά μόρια με διαπίστευση «χρυσού 
κανόνα», καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης. 
Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι 
φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα. Η 
συνολική ποσότητα των εκχωρούμενων 
δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που εκχωρούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5) 
δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του 
συνόλου των προαναφερθέντων 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από 
το εξωτερικό της ΕΕ και δεν έχουν 
εξαντληθεί.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων με 
διαπίστευση «χρυσού κανόνα»  από 
τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

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

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER αποκλειστικά με 
διαπίστευση «χρυσού κανόνα» από τρίτες 
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σύμβαση.» χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν 
λόγω σύμβαση μέχρι το 10% της 
επιπρόσθετης προσπάθειας μείωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία για το ΣΕΔΕ πρέπει να συμπεριληφθεί η εγγύηση ότι θα υπάρχουν πιστωτικά μόρια 
που θα καλύπτουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πλανητικό επίπεδο.
Μόνο τα πιστωτικά μόρια του «χρυσού κανόνα» πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη φάση 3 
της οδηγίας ΣΕΔΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία, μόνο το 50% των πιστωτικών μορίων θα 
μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο 2008-2012.
Σε περίπτωση διεθνούς συμφωνίας, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 10% της συνολικής 
προσπάθειας μείωσης που προβλέπεται από την οδηγία ΣΕΔΕ μαζί με CER που έχουν 
διαπίστευση «χρυσού κανόνα».

Τροπολογία 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 
σύστημα πριν από την έναρξη ισχύος μιας
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος

Χρήση μόνο CER  συμμορφουμένων προς 
τη διαπίστευση Χρυσού Κανόνα που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων στο 
κοινοτικό σύστημα σε περίπτωση που δεν 
τεθεί σε ισχύ μελλοντική διεθνής 
σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος 
πριν από το τέλος του 2012.
Όπου στην παρούσα οδηγία υπάρχει 
σχετική αναφορά, οι CER επιτρέπονται 
μόνο εάν εφαρμόζουν μεθοδολογίες και 
πρότυπα που συνάδουν με εκείνα του 
Ιδρύματος του Χρυσού Κανόνα.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 

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

που τους επιτρέπουν τα κράτη μέλη για την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν 
εξαντληθεί, την εκχώρηση δικαιωμάτων 
για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 
και μετά σε αντάλλαγμα με μόνο μόρια 
CER που συμμορφώνονται προς τη 
διαπίστευση χρυσού κανόνα και έχουν 
εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως 
το 2012 από τύπους έργων τα οποία έχουν 
γίνει δεκτά από τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012. Το ποσό των εκχωρουμένων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εκχωρούνται δυνάμει των 
παραγράφων 3, 4 και 5, δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 50% του αριθμού των 
εξωτερικών μορίων που αναφέρονται 
ανωτέρω και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

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

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER τα οποία επιτρέπονται σε 
φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη 
για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν 
εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης να 
ανταλλάσσουν μόνο μόρια CER που
συμμορφώνονται προς τη διαπίστευση 
του χρυσού κανόνα,  που  έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά. Το ποσό των 
εκχωρούμενων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εκχωρούνται δυνάμει των παραγράφων 2, 
4 και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% 
του αριθμού των εξωτερικών μορίων που 
αναφέρονται ανωτέρω και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί.

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

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

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

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο. Το ποσό των 
εκχωρουμένων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εκχωρούνται δυνάμει των παραγράφων 2, 
3 και 5 δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% 
του αριθμού των εξωτερικών μορίων που 
αναφέρονται ανωτέρω και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί.

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

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER τα οποία επιτρέπονται σε 
φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη 
για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν 
εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, εφόσον
συμμορφώνονται με τη διαπίστευση του 
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απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα. χρυσού κανόνα, ώστε να πληρούν τις 
υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν 
από το κοινοτικό σύστημα. Το ποσό των 
εκχωρουμένων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εκχωρούνται δυνάμει των παραγράφων 2, 
3 και 4, δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% 
του αριθμού των εξωτερικών μορίων που 
αναφέρονται ανωτέρω και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
που συμμορφώνονται προς τη 
διαπίστευση χρυσού κανόνα, από 
τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι κάτω από τα επίπεδα 
που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία

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

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER που συμμορφώνονται 
προς τη διαπίστευση του χρυσού κανόνα
και που προέρχονται από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση, σε ποσοστό έως και 10% της 
προσπάθειας περαιτέρω μείωσης των 
εκπομπών που λαμβάνει χώρα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ensures good quality credits which meet transparent additionality and sustainable 
development criteria should be allowed into the EU ETS. Importantly, only Gold Standard 
accredits should be made eligible for banking into the phase 3 of the EU ETS. Half of any 
unused CDM credits in phase before 2013 are allowed to carry over to phase III post 2013 
and under an international agreement 10% of the additional reduction effort may be off-set. 
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Τροπολογία 626
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν 
από δραστηριότητες έργων στο 
κοινοτικό σύστημα πριν από την έναρξη 
ισχύος μιας μελλοντικής διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 
σύστημα

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

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

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

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους που 
προστίθενται στο ποσό δικαιωμάτων που 
εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
έχουν ισχύ από το 2013 και μετά σε 
αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που 
έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις 
εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων 
τα οποία έχουν γίνει δεκτά από 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος στο 
κοινοτικό σύστημα που εφαρμόζεται έως 
και το έτος 2012. Έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

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

3. Εν πάση περιπτώσει οι φορείς 
εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER / ERU ή πιστωτικά 
μόρια έως ποσοστό [10,5]% των ετησίων 
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έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ 
από το 2013 και μετά. Το πρώτο εδάφιο 
ισχύει για όλους τους τύπους έργων που 
έγιναν αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2008 έως 2012.

εκπομπών τους για να τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του κοινοτικού 
συστήματος. Τούτο διενεργείται μέσω της 
επιστροφής:

(α) CER/ERU από έργα του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης (CDM)/μηχανισμού 
κοινής εφαρμογής (JI) όσον αφορά τις 
μειώσεις εκπομπών που επέρχονται έως 
τα τέλη 2015·
(β) CER/ERU από έργα CDM/JI όσον 
αφορά τις μειώσεις εκπομπών που 
επέρχονται από το 2013 και μετέπειτα σε 
κράτη που έχουν επικυρώσει μελλοντική 
διεθνή σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος·
(γ) CER/ERU από έργα CDM/JI όσον 
αφορά τις μειώσεις εκπομπών που 
επέρχονται από το 2013 και μετέπειτα σε 
κράτη με τα οποία η ΕΕ έχει συνάψει 
διμερή ή πολυμερή σύμβαση συνεργασίας 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος πριν 
από την 31η Δεκεμβρίου 2015· ή
(δ) πιστωτικά μόρια από δραστηριότητες 
μείωσης εκπομπών που έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται σε συμφωνίες συνεργασίας 
σε κράτη τα οποία δεν είναι επιλέξιμα στο 
πλαίσιο του CDM και τα οποία έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Κοινότητα για τις μειώσεις των 
εκπομπών από το 2313 έως και ένα έτος 
μετά από την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
κλιματική αλλαγή.

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

4. Οι συμφωνίες συνεργασίας των οποίων 
γίνεται μνεία στην παράγραφο 3(δ) 
ορίζουν τους επιλέξιμους τύπους έργων, 
τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 



PE409.659v01-00 70/104 AM\734914EL.doc

EL

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

προς προσδιορισμό του αριθμού 
πιστωτικών μορίων που πρέπει να 
εκδοθούν και έναν μηχανισμό που 
εξασφαλίζει τη μεταβίβαση πιστωτικών 
μορίων σε πιστοποιητικά τα οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για συμμόρφωση 
δυνάμει μελλοντικής διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed amendment ensures that the levels of CER/ERU use allowed to operators by 
Member States during the period 2008-2012 is fully used up. The amendment also transposes 
the idea of the supplementary principle, i.e. the principle according to which up to half of the 
effort (which should include growth due to increased economic activity) to achieve emission 
reduction commitments can be achieved through the use of international mechanisms, into the 
third trading period. This principle shall be applied independently from the entry into force of 
a future international agreement.

Τροπολογία 627
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 
σύστημα πριν από την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 
σύστημα στο πλαίσιο της σύναψης μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Not all the provisions in Article 11a apply to the situation before the entry into force of a 
future international agreement.
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Τροπολογία 628
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
έργα CDM είναι αποκλειστικά 
προσθετικά και συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επιτρέπει μόνο έργα του τύπου του 
χρυσού κανόνα.   Οι παράγραφοι 2 έως 7 
υπόκεινται σε αυτήν την απαίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Application of Gold Standard criteria ensures that only high quality projects receive
accreditation, meaning emission reductions that would not have taken place already and 
projects that provide clear sustainable development benefits to local communities receive 
accreditation.

Τροπολογία 629
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
είναι μέλη της Επιτροπής του Χρυσού 
Κανόνα προκειμένου να διασφαλίζουν την 
υποχρέωση λογοδοσίας στο πλαίσιο των 
μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά τα 
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πρότυπα ποιότητας του χρυσού κανόνα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

This makes sure that the Gold Standard criteria will be future proof for application in EU 
ETS. The Commission could not let independent organizations determine the development of 
quality criteria. It should have a say in it.

Τροπολογία 630
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012. 
Έως την 31η Μαρτίου 2015 η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 631
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012. 
Έως την 31η Μαρτίου 2015 η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 634
Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 635
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 

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

έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά βάσει της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Έως την 31η Δεκεμβρίου 
2014, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την υπόλοιπη 
διεθνή κοινότητα, αν η ΕΕ αποδεχθεί ορισμένους κανόνες και τύπους έργων στο επίπεδο των  
Ηνωμένων Εθνών, αλλά χρησιμοποιεί ένα δεύτερο φίλτρο σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης λογικό 
να αποδεχόμεθα  εντός της ΕΕ ό,τι έχουμε ήδη αποδεχθεί στις διαπραγματεύσεις με τον ΟΗΕ. 

Τροπολογία 636
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καθώς και για τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη χρήση των γαιών, την 
αλλαγή της χρήσης των γαιών και τη 
δασοκομία. Έως την 31η Δεκεμβρίου 
2014, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αποδεχθούν όλα τα κράτη μέλη το συνυπολογισμό των 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από την εφαρμογή δασικών δραστηριοτήτων στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών για την περίοδο 2008-2012.

Τροπολογία 637
Avril Doyle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλα τα έργα 
του τύπου του «χρυσού κανόνα» που 
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όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

έγιναν αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2008 έως 2012.

Or. en

Τροπολογία 638
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επεκτείνει τη χρήση των πιστωτικών μορίων CER μετά το 2013. Παραπέμπει σε έργα 
που έχουν αρχίσει πριν από το 2013 τα οποία έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Για ένα μέγιστο ποσοστό 
50% της ποσότητας μειώσεως των δικαιωμάτων (εν συγκρίσει προς τη 2η περίοδο εμπορίας), 
τα CERs ανταλλάσσονται σε ετήσια βάση με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά. Είναι 
σημαντικό το δυναμικό μείωσης της πιέσεως επί των τιμών των δικαιωμάτων της ΕΕ μέσω της 
χρήσεως δικαιωμάτων από έργα CDM/JI. Πέραν τούτων αυτό θα καταστήσει δυνατές τις 
επενδύσεις στην ίδρυση νέων εταιρειών στα αναπτυσσόμενα κράτη, θα προωθεί την επίγνωση 
για την αποδοτική χρήση της ενεργείας και θα δημιουργήσει δυνατότητες εξαγωγών.
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Τροπολογία 639
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ασυνεπές να επιτραπεί η χορήγηση αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς τομείς στους 
οποίους παρατηρούνται συνήθως διαρροές άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από 
επενδύσεις CDM στους τομείς αυτούς θα σήμαινε de facto την παροχή οικονομικών κινήτρων 
για την προώθηση διαρροής διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 641
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012 καθώς 
και για τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη χρήση των γαιών, την 
αλλαγή της χρήσης των γαιών και τη 
δασοκομία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για εναρμόνιση με την τροπολογία στο άρθρο 11α, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 643
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για τους τύπους 
έργων που έγιναν αποδεκτά βάσει της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 
(UNFCCC) κατά την περίοδο 2008 έως 
2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την υπόλοιπη 
διεθνή κοινότητα, αν η ΕΕ αποδεχθεί ορισμένους κανόνες και τύπους έργων στο επίπεδο των  
Ηνωμένων Εθνών, αλλά χρησιμοποιεί ένα δεύτερο φίλτρο σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης λογικό 
να αποδεχόμαστε  εντός της ΕΕ ό,τι έχουμε ήδη αποδεχθεί στις διαπραγματεύσεις με τον ΟΗΕ. 
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Τροπολογία 644
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 645
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 646
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ασυνεπές να επιτραπεί η χορήγηση αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς τομείς στους 
οποίους παρατηρούνται συνήθως διαρροές άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από 
επενδύσεις CDM στους τομείς αυτούς θα σήμαινε de facto την παροχή οικονομικών κινήτρων 
για την προώθηση διαρροής διοξειδίου του άνθρακα.
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Τροπολογία 647
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί δυνατή η συνέχιση των επενδύσεων στα έργα JI/CDM που ξεκινούν μετά το 
2013, ώστε να διασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, 
τηρουμένου του από πλευράς ΕΕ επιθυμητού βαθμού μείωσης.

Τροπολογία 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α - παράγραφος 4 - μετά από το πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας φορέας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποίησε ένα tCER επιστρέφει ένα 
CER, tCER, ERU ή δικαίωμα 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη 
του tCER, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
εκπομπές που καλύπτονταν από το tCER 
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που έχει λήξει. Εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν έχει αντικαταστήσει 
τα tCER που έχει χρησιμοποιήσει για να 
καλύψει τις εκπομπές του έως αυτά 
λήξουν, ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο για 
υπέρβαση εκπομπών σύμφωνα με το 
άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 651
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για εναρμόνιση με την τροπολογία στο άρθρο 11α, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 652
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων μέχρι οι χώρες 
αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την 
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το 
ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 653
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων μέχρι οι χώρες 
αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την 
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το 
ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή ειδικής διαδικασίας της ΕΕ πέραν του παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος για την 
επαλήθευση των σχεδίων δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 654
Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 655
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 

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

Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) κατά την περίοδο 
2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την υπόλοιπη 
διεθνή κοινότητα, αν η ΕΕ αποδεχθεί ορισμένους κανόνες και τύπους έργων στο επίπεδο των  
Ηνωμένων Εθνών, αλλά χρησιμοποιεί ένα δεύτερο φίλτρο σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης λογικό 
να αποδεχόμεθα  εντός της ΕΕ ό,τι έχουμε ήδη αποδεχθεί στις διαπραγματεύσεις με τον ΟΗΕ.

Τροπολογία 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Ένας φορέας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποίησε ένα tCER επιστρέφει ένα 
CER, tCER, ERU ή δικαίωμα 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη 
του tCER, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
εκπομπές που καλύπτονταν από το tCER 
που έχει λήξει. Εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν έχει αντικαταστήσει 
τα tCER που έχει χρησιμοποιήσει για να 
καλύψει τις εκπομπές του έως αυτά 
λήξουν, ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο για 
υπέρβαση εκπομπών σύμφωνα με το 
άρθρο 16.

Or. en
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Τροπολογία 657
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα CER, τα ΕRU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια που προέρχονται από 
τρίτες χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει 
το πρωτόκολλο του Κιότο, μέχρι το 60% 
της μείωσης που έχει επιτύχει η ΕΕ στην 
περίοδο 1990-2020. Αυτά τα πιστωτικά 
μόρια REC/URE μπορούν να προέρχονται 
από έργα που δρομολογούνται από το 
2013 και εξής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί δυνατή η συνέχιση των επενδύσεων στα έργα JI/CDM που ξεκινούν μετά το 
2013, ώστε να διασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, 
τηρουμένου του από πλευράς ΕΕ επιθυμητού βαθμού μείωσης. Η ρήτρα της 
συμπληρωματικότητας θα άξιζε να επανεξετασθεί, για να καταστούν δυνατές μειώσεις εκτός της 
επικράτειας της ΕΕ σε ύψος 60% της καταβλητέας προσπάθειας αντί για το σημερινό 50%.

Τροπολογία 658
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α.  Ένας φορέας εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποίησε ένα tCER επιστρέφει ένα 
CER, tCER, ERU ή δικαίωμα 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη 
του tCER, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
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εκπομπές που καλύπτονταν από το 
πιστωτικό μόριο που έχει λήξει. Αν ο 
φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει 
αντικαταστήσει τα tCER που έχει 
χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις 
εκπομπές που καλύπτονταν πριν από τη 
λήξη των πιστωτικών μορίων, 
υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο για 
υπέρβαση των εκπομπών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φυτείες μπορούν να αποθηκεύσουν άνθρακα και να προμηθεύουν ξυλεία –που επίσης 
αποθηκεύουν– για διάφορες χρήσεις όπως π.χ. για την κατασκευή, την επίπλωση και το χαρτί. 
Οι δυσκολίες που συνδέονται με τη μονιμότητα των δασικών έργων μέσω του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης αντιμετωπίστηκαν με τη δημιουργία προσωρινών πιστωτικών μορίων CER 
(tCER) που θα επιστρέφονται με τη λήξη τους.

Εκτός από την ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από την ξυλεία, η αύξηση της αποθήκευσης 
των υλικών ξυλείας στις χρήσεις τους μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Αφού ανακυκλωθούν μία ή περισσότερες φορές, τα υλικά που προέρχονται από την 
ξυλεία μπορούν να καούν όπως η ενέργεια που προέρχεται από την ξυλεία.

Τροπολογία 659
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν 
μονάδες απορρόφησης που θα 
αντιστοιχούν σε επιπλέον αποθήκευση 
άνθρακα στα προϊόντα ξυλείας, ανάλογα 
με τους κανόνες μέτρησης που θα έχουν 
αποφασιστεί στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή. Η 
δυνατότητα θα οδηγήσει σε 
προτρεπτικούς μηχανισμούς σε σχέση με 
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το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, θεωρείται ότι κάθε δένδρο που κόβεται προκαλεί την άμεση επιστροφή CO2 
στην ατμόσφαιρα, γεγονός που δεν ευνοεί την αξιοποίηση της ξυλείας στις χρήσεις της.

Τροπολογία 660
Karl-Heinz Florenz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων 
από εγκαταστάσεις κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 2, 3 και 4 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 5% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία το 
αντίστοιχο έτος συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μόρια πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης εκπομπών (ERU) 
προωθούν τη μεταφορά τεχνολογίας και προσφέρουν δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση όπου 
οι τιμές δικαιωμάτων κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη. Η σύνδεση των επιτρεπόμενων 
πιστοποιητικών JI/CDM με τους όγκους που επιτρέπονται κατά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας 
δεν συμβαδίζει με τις προσπάθειες εναρμόνισης, εφόσον τα διάφορα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει 
διαφορετικά ποσοστά. Η διατήρηση των ποσοστών αυτών μετά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας θα 
οδηγήσει στη συνέχιση της άνισης μεταχείρισης των φορέων. Συνεπώς, είναι σκόπιμος ο 
ορισμός ενός συνολικού ανώτατου ορίου, το οποίο ταυτόχρονα καταργεί την άνιση μεταχείριση 
και δεν παραβιάζει παραχωρημένα δικαιώματα, ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή των 
θιγομένων φορέων σε ένδικα μέσα.
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Τροπολογία 661
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αντισταθμίσεων θα πρέπει να εξαρτάται από συνολική διεθνή σύμβαση μετά το 2012. 
Η δήλωση της προθυμίας για την σύναψη διμερών συμφωνιών που αφορούν τη χρηματοδότηση 
έργων, ακόμη και αν έχει καθυστερήσει η διαδικασία στο πλαίσιο της UNFCCC, θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει τον στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία.
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Τροπολογία 662
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης σύναψης 
διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια 
που απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τις συμφωνίες 
αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα σε 
ποσοστό έως 50% της ετήσιας μείωσης 
της ποσότητας των δικαιωμάτων προς 
κατανομή  σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση επεκτείνει τη βελτιωμένη χρήση των πιστωτικών μορίων CER που προτείνεται 
στο άρθρο 11 α, παράγραφος 3 στην κατάσταση της παραγράφου 5. (Βλέπε επίσης την 
αιτιολόγηση που αφορά την παράγραφο 3.)

Τροπολογία 663
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που 
απορρέουν από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αντισταθμίσεων θα πρέπει να εξαρτάται από συνολική διεθνή σύμβαση μετά το 2012. 
Η δήλωση της προθυμίας για την σύναψη διμερών συμφωνιών που αφορούν τη χρηματοδότηση 
έργων, ακόμη και αν έχει καθυστερήσει η διαδικασία στο πλαίσιο της UNFCCC, θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει τον στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία.

Τροπολογία 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Παρά τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 2 έως 5, οι φορείς 
εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από 
την αρμόδια αρχή την ετήσια εκχώρηση 
μιας ελάχιστης ποσότητας δικαιωμάτων 
με ισχύ από το 2013 και μετά ως 
αντάλλαγμα για CER και ERU ίσα με το 
10 τοις εκατό των εξακριβωμένων 
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εκπομπών τους του προηγουμένου έτους.

Or. en

Τροπολογία 665
Avril Doyle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Από το 2013, δεκτά στο κοινοτικό 
σύστημα θα είναι μόνο μόρια CER του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» και ERU του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει τη 
μελλοντική διεθνή σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος. Κατά την περίοδο 
2008 έως 2012 οι κατανομές στο 
κοινοτικό σύστημα θα είναι κατά 6,5% 
λιγότερες από τις εκπομπές του 2005. 
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, 
κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούσαν 
χαμηλότερα ποσοστά ERU και CER σε 
σύγκριση με τις εκπομπές τους και οι 
οποίοι δεν μεταφέρουν δικαιώματα με 
βάση την παράγραφο 2, θα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πιστωτικά 
μόρια μέχρι το ύψος του 5% των 
εκπομπών τους κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο 2013 έως 2020, όπως συμβαίνει 
με τους νεοεισερχόμενους και τους νέους 
τομείς.
Τα CER και ERU του τύπου του «χρυσού 
κανόνα» είναι πιστωτικά μόρια που: 
(α) αντιπροσωπεύουν πραγματικές, 
επαληθεύσιμες, προσθετικές και μόνιμες 
μειώσεις εκπομπών από έργα με σαφή 
κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης και χωρίς 
σημαντικές περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις·
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(β) προέρχονται από έργα σε χώρες που 
συμβάλλουν κατάλληλα στις μειώσεις 
εκπομπών παγκοσμίως στο πλαίσιο μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης την 
οποία έχουν κυρώσει· και
(γ) είναι ή ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές 
σε άλλα κύρια συστήματα εμπορίας 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον οποιουδήποτε 
ομοσπονδιακού συστήματος εμπορίας 
εκπομπών των ΗΠΑ.
Εναρμονισμένα μέτρα, που 
επιβεβαιώνουν ποια έργα ή τύποι έργων 
πληρούν αυτά τα κριτήρια μπορούν να 
εγκρίνονται σε περίπτωση αμφιβολίας 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3. 
Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
αρνηθεί να δεχθεί πιστωτικά μόρια τα 
οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι πληρούν αυτά 
τα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αξιοποιήσουν 
έργα JI/CDM υψηλού επιπέδου στις περιπτώσεις που οι χώρες υποδοχής έχουν κυρώσει την 
σύμβαση της Κοπεγχάγης για το κλίμα, κατά την περίοδο 2013-2020. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
μπορούν να επιλέξουν τη νέα αυτή δυνατότητα μέχρι το ύψος του 5% των ετήσιων εκπομπών 
τους, ή να το μεταφέρουν στο NAPII. Προφανώς οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν το 
μεγαλύτερο από τα δύο δικαιώματα. Τα έργα τύπου «χρυσού κανόνα» ορίζονται και θα 
συμβάλουν στην δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα και στη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης. Κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο στα πιστωτικά 
μόρια τα οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι τύπου "χρυσού κανόνα".

Τροπολογία 666
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Από το 2013, δεκτά στο κοινοτικό 
σύστημα θα είναι μόνο μόρια CER του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» και ERU του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» από τρίτες 
χώρες οι οποίες θα έχουν επικυρώσει τη 
μελλοντική διεθνή σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος. Κατά την περίοδο 
2008 έως 2012 οι κατανομές στο 
κοινοτικό σύστημα θα είναι κατά 6,5% 
λιγότερες από τις εκπομπές του 2005. 
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, 
κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούσαν 
χαμηλότερα ποσοστά ERU και CER σε 
σύγκριση με τις εκπομπές τους και οι 
οποίοι δεν μεταφέρουν δικαιώματα με 
βάση την παράγραφο 2, θα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πιστωτικά 
μόρια μέχρι το ύψος του 6 % των 
εκπομπών τους κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο 2013 έως 2020, όπως συμβαίνει 
με τους νεοεισερχόμενους και τους νέους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment intends to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is 
important to maintain the environmental integrity of the scheme (see the corresponding 
amendment to Article 11a, paragraph 7).

Τροπολογία 667
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 

7. Από το 2013, μόνο πιστωτικά μόρια 
από τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν 
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δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.

επικυρώσει την μελλοντική διεθνή
σύμβαση για την κλιματική αλλαγή και τα 
οποία είναι σύμφωνα με την εν λόγω 
σύμβαση, θα είναι δεκτά στο κοινοτικό 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EU should honour its international commitments and accept all those credits that are 
accepted under the future international agreement on climate change.  

Τροπολογία 668
Georgs Andrejevs

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η χρήση των 
πιστωτικών μορίων από προγράμματα που έχουν αρχίσει πριν από τη σύναψη διεθνούς 
σύμβασης δεν ανακαλείται μετά την σύναψη τέτοιας διεθνούς σύμβασης.
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Τροπολογία 669
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βάσει των δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο που να 
παρέχει στα αναπτυσσόμενα κράτη τη δυνατότητα να επιδίδονται σε προσπάθειες μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος που εξυπηρετούν τον στόχο που τίθεται και συνεπώς εξασφαλίζουν 
επιτυχή σύναψη διεθνούς σύμβασης μετά το Κυότο για την αλλαγή του κλίματος.  Οι βάσει των 
δασών πιστωτικές μονάδες άνθρακα θα παρέχουν επίσης περιορισμένη αλλά ζωτική ευελιξία 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες κατά τη μετάβασή τους σε οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.
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Τροπολογία 670
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 
και η διεθνής συμφωνία στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν σύστημα παροχής 
πιστώσεων για τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, τις μειωμένες εκπομπές από 
την καταστροφή δασών και άλλες 
δραστηριότητες βιώσιμης δασοκομίας.

Or. en

Τροπολογία 671
Karl-Heinz Florenz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Από το 2013 και μετά όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης οι οποίοι, κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 χρησιμοποιούσαν 
ποσοστό ERU και CER χαμηλότερο από 
6,5% σε σύγκριση με τις εκπομπές τους 
και οι οποίοι δεν μεταφέρουν δικαιώματα 
με βάση την παράγραφο 2, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πιστωτικά 
μόρια μέχρι το ύψος του 5% των 
εκπομπών τους κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο 2013 έως 2020, όπως συμβαίνει 
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με τους νεοεισερχόμενους και τους νέους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Τροπολογία 672
Georgs Andrejevs

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Από το 2013 και μετά όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης οι οποίοι, κατά την περίοδο 
2008 έως 2012 χρησιμοποιούσαν ποσοστό 
ERU και CER χαμηλότερο από 6,5% σε 
σύγκριση με τις εκπομπές τους και οι 
οποίοι δεν μεταφέρουν δικαιώματα με 
βάση την παράγραφο 2, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πιστωτικά 
μόρια μέχρι το ύψος του 7 % των 
εκπομπών τους κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο 2013 έως 2020, όπως συμβαίνει με 
τους νεοεισερχόμενους και τους νέους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.
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Τροπολογία 673
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Προκειμένου να διατηρηθεί η 
περιβαλλοντική ακεραιότητα του 
κοινοτικού συστήματος και να 
διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή εγχώρια 
μείωση πραγματοποιείται στο επίπεδο 
που αναφέρεται στους στόχους μείωσης 
εκπομπών, ακυρώνονται τόσο το σύνολο 
των δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
(EUA) το οποίο ισοδυναμεί με το σύνολο 
των CER, ERU όσο και τα ισοδύναμα 
πιστωτικά μόρια τα οποία επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις. Νοείται 
ότι αυτό το σύνολο EUA θα αφαιρεθεί 
από τις εκπομπές που θα προορίζονταν 
διαφορετικά για εκπλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to increase cost-efficiency. This is why, in the corresponding amendment, it is 
proposed to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is important to 
maintain the environmental integrity of the scheme. The amendment mainly intends to replace 
auctioning by CDM and not to jeopardise the principle of supplementarity.
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