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Τροπολογία 675
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11β - παράγραφος 1 - νέο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 11β παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

"Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες έργων 
οι μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε 
σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη 
διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά είτε σε 
χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή 
περιφερειακή οντότητα που είναι 
συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με το άρθρο 25."

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αντιτίθεται στην αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών στους τομείς της
οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Τροπολογία 676
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο άρθρο 12 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α:
"1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανάλυση της 
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περίπτωσης με προοπτική την ανάληψη 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων νομοθετικών προτάσεων, 
σχετικά με την αθέμιτη χρήση 
εμπιστευτικών πληροφοριών και τη
χειραγώγηση της αγοράς στον τομέα των 
δικαιωμάτων εκπομπής. Η ανάλυση αυτή
εξετάζει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον τα 
δικαιώματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν 
ως χρηματοοικονομικά μέσα κατά την 
έννοια της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις 
πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις 
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς) είναι ζητήματα που αξίζει να ερευνηθούν. Ωστόσο, προτού εκδοθεί ένας νέος επαχθής 
κανονισμός, θα πρέπει να διεξαχθεί μια ανάλυση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της 
οδηγίας της ΕΕ περί κατάχρησης αγοράς και της οδηγίας της ΕΕ περί αγορών 
χρηματοοικονομικών μέσων.

Τροπολογία 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 12, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:
"2α. Σε περίπτωση που τα κοινοτικά 
μέτρα για την παροχή κινήτρων με στόχο 
τη μείωση των εκλύσεων οξειδίων του 
αζώτου από αεροσκάφη που εκτελούν μια 
αεροπορική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I, που 
αποφεύγουν τους φαύλους τεχνολογικούς 
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συμβιβασμούς μεταξύ των μειώσεων 
εκπομπών CO2 και εκπομπών NOx και 
διασφαλίζουν ισότιμη κλιματική 
προστασία, δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα την οποία ένα 
δικαίωμα (που δεν είναι δικαίωμα 
εκπομπής στον τομέα της αεροπορίας) ή 
ένα CER ή ERU επιτρέπει σε έναν φορέα 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών να εκπέμπει, 
διαιρείται με συντελεστή επιπτώσεων 2. 
Η Επιτροπή μεταβάλλει, αν χρειάζεται, 
και βάσει επιστημονικών στοιχείων, τον 
συντελεστή επιπτώσεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο [23, παράγραφος 3]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν κατά την έναρξη του συστήματος δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των εκπομπών NOx, κάθε δικαίωμα εκπομπής που χρησιμοποιείται από τον 
αεροπορικό τομέα θα οδηγεί σε αρνητική καθαρή επίπτωση στο κλίμα, σε σχέση με τα 
δικαιώματα που χρησιμοποιούνται από άλλους τομείς στο πλαίσιο του συστήματος.

Τροπολογία 678
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου 
αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, 
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV.
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δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για 
κάθε αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις 
για την παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών του 
εκάστοτε αερίου.
Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

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].

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

2. Ο κανονισμός μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη τις πλέον ακριβείς και 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις σχετικά με τη 
δημιουργία και τη δυναμική της αλλαγής 
του κλίματος.

Στις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να 
περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί 
εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που καλύπτεται από το 
κοινοτικό σύστημα και συνδέεται με την 
παραγωγή τέτοιων αγαθών.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί των εκπομπών της εν λόγω 
εγκατάστασης κατά τη διάρκεια κάθε 
ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του 
εκάστοτε έτους, σύμφωνα με τον 
κανονισμό.

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 14 επιβάλλει μια εξαιρετικά λεπτομερή και ολοκληρωμένη απαίτηση
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εκθέσεων, η οποία αντικειμενικά δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένη.

Δεν πρέπει να διαδίδονται μόνο τα επιστημονικά πορίσματα που στηρίζουν την υπόθεση των 
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και οι ευρύτερες δυνατές επιστημονικές εξηγήσεις σχετικά με τις 
τρέχουσες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες αναγνωρισμένες υποθέσεις.

Τροπολογία 679
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/87/EC
Άρθρο 14 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο κανονισμός περί παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές 
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θα εγκριθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Or. es

Τροπολογία 681
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει 
απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων συστημάτων και 
μορφές ανταλλαγών δεδομένων, ώστε να 
εναρμονισθεί η επικοινωνία μεταξύ του 
φορέα εκμετάλλευσης, του ελεγκτή και 
των αρμόδιων αρχών όσον αφορά το 
σχέδιο παρακολούθησης, την ετήσια 
έκθεση εκπομπών και τις δραστηριότητες 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση συστημάτων πληροφορικής θα βελτιώσει τη διαφάνεια της εποπτείας και καταγραφής 
των εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Τούτο θα είναι 
σημαντικό για τη μελλοντική επέκταση ή διασύνδεση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ με άλλους τομείς και συστήματα.

Τροπολογία 682
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
a) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο:
"Εξακρίβωση και διαπίστευση"
β) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:

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

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση συνδέεται με την έντονη αύξηση του φόρτου όσον αφορά τη διοίκηση και τον
έλεγχο.

Τροπολογία 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13 - στοιχείο β 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15, νέα παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για 
τη εξακρίβωση των εκθέσεων περί 

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

εκπομπών και τη διαπίστευση των 
ελεγκτών, στον οποίο καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για τη διαπίστευση, την 
αμοιβαία αναγνώριση και την ανάκληση 
της διαπίστευσης ελεγκτών, καθώς και για 
την επίβλεψη και την αξιολόγηση από 
ομοτίμους, όπως αρμόζει. Ο κανονισμός 
θα εγκριθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 684
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"4. Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση 
εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα 
που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή."

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η αύξηση των προστίμων για την μη τήρηση ανέφικτων στόχων, οι οποίοι
επιβλήθηκαν χωρίς διαβούλευση.

Τροπολογία 685
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 - παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση 
εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα 
που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου
2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή.

4. Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση 
εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα 
που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή. Η 
καταβολή του προστίμου για τις καθ' 
υπέρβαση εκπομπές δεν αίρει την 
υποχρέωση του φορέα να παραδώσει, 
κατά την παράδοση δικαιωμάτων για το 
επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα 
για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ' 
υπέρβαση εκπομπές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να πληρώνουν εταιρείες το πρόστιμο μόνο και μόνο 
για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλες τις εκπομπές τους, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς 
ότι εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν την ποσότητα των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 686
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15 - στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά 
τηρούνται στο μητρώο της Κοινότητας.

1. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά 
τηρούνται στο μητρώο της Κοινότητας.

Κάθε κράτος μέλος έχει πρόσβαση στο
κοινοτικό μητρώο για την εκτέλεση των
διαδικασιών που σχετίζονται με τη 
διατήρηση των λογαριασμών που έχουν 
ανοιχτεί στα κράτη μέλη και με την 
κατανομή, παράδοση και ακύρωση 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό 
για ένα τυποποιημένο και ασφαλές 
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σύστημα μητρώων.
Το κοινοτικό μητρώο δεν περιορίζει το
κράτος μέλος ως προς την εκπλήρωση
των καθηκόντων του και την εκτέλεση 
επιτρεπόμενων πράξεων σύμφωνα με τη 
σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος ή με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 687
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα Ι και το Παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία της οδηγίας και 
οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης.
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Τροπολογία 688
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 689
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με 
την εξαίρεση του παραρτήματος I, βάσει 
των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της 

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

άρθρο 21 εκθέσεων και της εμπειρίας από 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα 
παραρτήματα IV και V μπορούν να 
τροποποιούνται προκειμένου να ενισχύεται 
η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων 
και η εξακρίβωση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη αερίων του θερμοκηπίου άλλων από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται επί του 
παρόντος στο Παράρτημα ΙΙ θα προκαλέσει μείζονες στρεβλώσεις στην αγορά και ανασφάλεια 
στο σχεδιασμό. Η εισαγωγή νέων αερίων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ μπορεί να 
οδηγήσει σε ξαφνική αλλαγή της προσφοράς ή ζήτησης δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, να 
προκαλέσει ανεπιθύμητες ξαφνικές διακυμάνσεις τιμών.

Τροπολογία 690
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο Παράρτημα IIa απαιτούν πολιτική απόφαση και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης και όχι επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το Παράρτημα ΙΙα (θεσπίζοντας αυξήσεις στο ποσοστό 
δικαιωμάτων τα οποία τίθενται σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη για λόγους κοινοτικής 
αλληλεγγύης και ανάπτυξης) μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Πρόκειται για ένα 
εξαιρετικά πολιτικό ζήτημα, η τροποποίηση του οποίου θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία της 
συναπόφασης.

Τροπολογία 692
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 17α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Στο άρθρο 24, παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο:
"1. Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες, που 
διενεργούνται σε εγκατάσταση ή αλλού, 
και αέρια θερμοκηπίου που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εφόσον 
η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων[...]
και αερίων εγκρίνεται από την Επιτροπή, 
με τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των 
επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των 
δυνητικών στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας του συστήματος και της 
αξιοπιστίας του συστήματος της 
σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια τεχνική αλλαγή στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, σε μια παράγραφο η οποία δεν 
τροποποιήθηκε από την πρόταση της Επιτροπής. Διασφαλίζει ότι υπάρχει ευελιξία σχετικά με 
οιεσδήποτε μελλοντικές συμπεριλήψεις, όπως η οικιακή θέρμανση.

Τροπολογία 693
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 24, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"4. Αν θεσπισθούν τέτοια μέτρα, στις 
επανεξετάσεις που διενεργούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 30 εκτιμάται και 
το κατά πόσον η παρούσα οδηγία θα 
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πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει εκπομπές από τις 
δραστηριότητες αυτές κατά τρόπο 
εναρμονισμένο σε όλη την Κοινότητα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, σε ένα άρθρο που δεν τροποποιήθηκε 
από την πρόταση της Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι, ύστερα από μια συμπερίληψη κατά τη φάση 
ΙΙΙ, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης ολόκληρης της οδηγίας και όχι μόνο 
του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 694
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 24α: διαγράφεται

"Άρθρο 24α
Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που 
μειώνουν τις εκπομπές
1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 24, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε έργα, υπό τη διαχείριση 
των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός 
του κοινοτικού συστήματος.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
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διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές γιατί είναι απαραίτητο να εισαχθεί ένας πρόσθετος εθνικός αντισταθμιστικός 
μηχανισμός. Η ικανότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες και υλοποίησης ενός κοινού σχεδίου 
παρέχει επαρκή ευελιξία στα κράτη μέλη. Υπάρχει κίνδυνος διπλής μέτρησης των μειώσεων 
εκπομπών στους τομείς που υπάγονται ή όχι στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μειώνουν τις εκπομπές
1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 24, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε έργα, υπό τη διαχείριση 
των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός 
του κοινοτικού συστήματος.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3]."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αφορά τα εθνικά έργα που καθιστούν δυνατές τις μειώσεις εκπομπών σε τομείς 
στην Ευρώπη οι οποίοι δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Εάν 
επιτραπούν, τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν πρόσθετα δικαιώματα με αποτέλεσμα να δοθεί η 
δυνατότητα στους τομείς που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών να αυξήσουν τις 
εκπομπές τους, κάτι που θα αύξανε τον όγκο των εκπομπών.

Τροπολογία 696
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 24α: διαγράφεται
"Άρθρο 24α

Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που 
μειώνουν τις εκπομπές

1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 24, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε έργα, υπό τη διαχείριση 
των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός 
του κοινοτικού συστήματος.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
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24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντισταθμίσεις που παραχωρούνται σε εθνικό επίπεδο δεν θα οδηγήσουν σε καθαρή μείωση
των εκπομπών στην ΕΕ, διότι μεταφέρουν εντός του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ τις 
μειώσεις που πραγματοποιούνται εκτός του συστήματος αυτού. Τούτο θα οδηγήσει στην αύξηση 
των εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας. Κανένας περιορισμός επιβαλλόμενος στις
εθνικές αντισταθμίσεις δεν επιτρέπει στις εκπομπές του συστήματος εμπορίας να αυξάνουν επ' 
αόριστον, υποσκάπτοντας την περιβαλλοντική τους ακεραιότητα.

Τροπολογία 697
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 24α: διαγράφεται
"Άρθρο 24α

Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που 
μειώνουν τις εκπομπές

1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων 
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που προβλέπονται στο άρθρο 24, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε έργα, υπό τη διαχείριση 
των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός 
του κοινοτικού συστήματος.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντισταθμίσεις που παραχωρούνται σε εθνικό επίπεδο δεν θα οδηγήσουν σε καθαρή μείωση
των εκπομπών στην ΕΕ, διότι μεταφέρουν εντός του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ τις 
μειώσεις που πραγματοποιούνται εκτός του συστήματος αυτού. Τούτο θα οδηγήσει στην αύξηση 
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των εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας. Κανένας περιορισμός επιβαλλόμενος στις
εθνικές αντισταθμίσεις δεν επιτρέπει στις εκπομπές του συστήματος εμπορίας να αυξάνουν επ' 
αόριστον, υποσκάπτοντας την περιβαλλοντική τους ακεραιότητα.

Τροπολογία 698
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 24α: διαγράφεται
"Άρθρο 24α

Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που 
μειώνουν τις εκπομπές

1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 24, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε έργα, υπό τη διαχείριση 
των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός 
του κοινοτικού συστήματος.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε 
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη 
άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση 
των εκπομπών που δεν καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα. Διατάξεις 
θεσπίζονται μόνο όταν η συμπερίληψη 
δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 
24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του 
κοινοτικού συστήματος πρέπει να 
εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης 
των εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την 



PE409.679v01-00 24/117 AM\735217EL.doc

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 699
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή 
θεσπίζει, έως τις 30 Ιουνίου 2011, μέτρα 
εφαρμογής για την εκχώρηση δικαιωμάτων 
σε έργα, υπό τη διαχείριση των κρατών  
μελών ή της Επιτροπής, τα οποία 
μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ή αυξάνουν την 
απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα
εκτός του κοινοτικού συστήματος.

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
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παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)]. 

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση δικαιωμάτων σε έργα που μειώνουν τις εκπομπές σε τρίτες χώρες θα μπορούσε (α) 
να συμπληρώσει τα έργα του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) και κοινής εφαρμογής
(JI) ή τους μηχανισμούς έργων οι οποίοι θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της διεθνούς μελλοντικής
σύμβασης για το κλίμα, ή να αντικαθιστά τέτοιους μηχανισμούς έργων σε περίπτωση κατά την
οποία η διεθνής σύμβαση καθυστερήσει ή δεν συναφθεί, (β) να παράσχει στην Επιτροπή ένα
διπλωματικό εργαλείο για τη διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών, και (γ) να αποτελέσει ένα
πρώτο βήμα για τη σύνδεση με άλλα συστήματα ανωτάτων ορίων και εμπορίου (cap-and-trade)
επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση ενός κοινού μηχανισμού έργων.
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Τροπολογία 700
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

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

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

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα τα οποία καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά 
μόρια κοινοτικών έργων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
τα οποία καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
σχετικά με τα πιστωτικά μόρια κοινοτικών 
έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 

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

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το "θεσπίζει" είναι καταλληλότερο από το "μπορεί να θεσπίζει" διότι διασφαλίζει νομική και
οικονομική βεβαιότητα και βοηθά στην αποφυγή δυνητικών μεταφραστικών λαθών.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχέδια αυτά θα λάβουν
δικαιώματα για τις εξοικονομήσεις στην επίτευξη των οποίων θα έχουν συμβάλει.

Αν η αποτέφρωση και η διάθεση των απορριμμάτων βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας, τα έργα μείωσης των εκπομπών στους συγκεκριμένους τομείς θα μπορούσαν να 
είναι επιλέξιμα προς έγκριση και εκχώρηση δικαιωμάτων.

Τροπολογία 701
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε
διπλή μέτρηση των μειώσεων εκπομπών 
και δεν παρακωλύουν την ανάληψη άλλων 

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

μέτρων πολιτικής για τη μείωση των 
εκπομπών που δεν καλύπτονται από το 
κοινοτικό σύστημα. Η επόμενη 
αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος 
πρέπει να εξετάζει την εναρμόνιση της 
κάλυψης των εν λόγω εκπομπών σε 
ολόκληρη την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της οδηγίας περί συστήματος εμπορίας εκπομπών και η απόφαση περί κατανομής 
της προσπάθειας συνδέονται μεταξύ τους και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου η 
ΕΕ, ως σύνολο, να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά 
αποτελεσματικό. Συνεπώς είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι τομείς που υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών και οι τομείς που δεν υπάγονται σε αυτό και, επομένως, να απαλειφθεί 
κάθε προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 24α στο άρθρο 24.

Τροπολογία 702
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
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παράγραφος 3)]. παράγραφος 3)].

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της οδηγίας περί συστήματος εμπορίας εκπομπών και η απόφαση περί κατανομής 
της προσπάθειας συνδέονται μεταξύ τους και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου η 
ΕΕ, ως σύνολο, να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά 
αποτελεσματικό. Συνεπώς είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι τομείς που υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών και οι τομείς που δεν υπάγονται σε αυτό και, επομένως, να απαλειφθεί 
κάθε προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 24α στο άρθρο 24.

Τροπολογία 703
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24α - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
που δεσμεύονται και αποθηκεύονται θα 
πρέπει να θεωρούνται "μη 
εκπεμφθείσες". Δεν απαιτείται παράδοση 
δικαιωμάτων για τις εκπομπές αυτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα αέρια αυτά αποτελούν εκπομπές, αλλά δεν έρχονται σε επαφή με τον αέρα. Συνεπώς, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ως εκπομπές.

Τροπολογία 704
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
24β:

"΄Αρθρο 24β
Ευελιξία

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2013 έως 2020 μπορούν να κάνουν χρήση 
των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που επιτρέπονται βάσει του 
άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 της 
οδηγίας 2008/ΧΧ/ΕΚ για την εφαρμογή 
των δυνάμει της οδηγίας 2008/87/ΕΚ 
υποχρεώσεών τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της οδηγίας περί συστήματος εμπορίας εκπομπών και η απόφαση περί κατανομής 
της προσπάθειας συνδέονται μεταξύ τους και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου η 
ΕΕ, ως σύνολο, να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά 
αποτελεσματικό. Συνεπώς, πρέπει να υποστηριχθεί η καθιέρωση της αρχής της ευελιξίας μεταξύ 
συστημάτων υπαγόμενων και μη υπαγόμενων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.
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Τροπολογία 705
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
24β:

"΄Αρθρο 24β
Ευελιξία

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2013 έως 2020 μπορούν να κάνουν χρήση 
των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που επιτρέπονται βάσει του 
άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 της 
οδηγίας 2008/ΧΧ/ΕΚ για την εφαρμογή 
των δυνάμει της οδηγίας 2008/87/ΕΚ 
υποχρεώσεών τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της οδηγίας περί συστήματος εμπορίας εκπομπών και η απόφαση περί κατανομής 
της προσπάθειας συνδέονται μεταξύ τους και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου η 
ΕΕ, ως σύνολο, να επιτύχει τους στόχους της μείωσης των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά 
αποτελεσματικό. Συνεπώς, πρέπει να υποστηριχθεί η καθιέρωση της αρχής της ευελιξίας μεταξύ 
συστημάτων υπαγόμενων και μη υπαγόμενων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Για να δημιουργηθούν πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη του προγράμματος και σε τρίτες 
χώρες, δεν θα πρέπει να ισχύουν όρια στη χρήση αποκτηθέντων μορίων.

Τροπολογία 706
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25 - παράγραφος 1α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και 
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία 
έχουν καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε υπο-
ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες.

1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και
συγκρίσιμων υποχρεωτικών συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
με  απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα 
οποία έχουν καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε 
υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές 
οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων υου θερμοκηπίου πρέπει να
περιορίζονται στα συστήματα που παρέχουν το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά τον έλεγχο 
των δεδομένων για τις εκπομπές και τα οποία διέπονται από παρεμφερείς διαδικασίες 
πλειστηριασμού.

Τροπολογία 707
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25 - παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και 
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία 
έχουν καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε υπο-
ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες.

1 α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και
συγκρίσιμων υποχρεωτικών συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
με απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα 
οποία έχουν καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε 
υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές 
οντότητες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων υου θερμοκηπίου πρέπει να
περιορίζονται στα συστήματα που παρέχουν το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά τον έλεγχο 
των δεδομένων για τις εκπομπές και τα οποία διέπονται από παρεμφερείς διαδικασίες 
πλειστηριασμού.

Τροπολογία 708
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση εγκαταστάσεων χαμηλών 
εκπομπών

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
οι οποίες έχουν υποβάλει προς την αρμόδια 
αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων 
από 25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου 
του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη.

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·
β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·
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γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·
δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.
2. Εάν, μετά το πέρας περιόδου τριών 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν 
προβάλλει αντίρρηση εντός περαιτέρω 
περιόδου έξι μηνών, τότε η κοινοποίηση 
θεωρείται δεόντως τετελεσμένη.
Κατόπιν της επιστροφής των δικαιωμάτων 
για την περίοδο κατά την οποία η 
εγκατάσταση εντάσσεται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, η εγκατάσταση 
εξαιρείται και το κράτος μέλος δεν εκχωρεί 
στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν 
δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 10α.

Κατόπιν της επιστροφής των δικαιωμάτων 
για την περίοδο κατά την οποία η 
εγκατάσταση εντάσσεται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, η εγκατάσταση 
εξαιρείται και το κράτος μέλος δεν εκχωρεί 
στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν 
δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 10α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο για την εξαίρεση των μικρών εγκαταστάσεων καύσης θα πρέπει να αυξηθεί από τους 
10.000 τόνους στους 25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο θα αποτελούσε 
σημαντική ελάφρυνση για τους φορείς εκμετάλλευσης μικρών εγκαταστάσεων και συγχρόνως θα 
διατηρούσε εντός του συστήματος πάνω από το 97% των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 709
Amalia Sartori

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

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την 
επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή εγκαταστάσεων χαμηλών εκπομπών κάτω των 50.000 τόνων δεν είναι οικονομικά 
αποτελεσματική, διότι το βάρος της επιτήρησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα πρότυπα 
του συστήματος εμπορίας εκπομπών και οι διοικητικές δαπάνες έκδοσης αδειών, ελέγχου από 
τρίτους και εμπορίας/συμμετοχής σε πλειστηριασμό υπερβαίνουν την αξία των περιβαλλοντικών 
ωφελειών από τη συμμετοχή τους. Ενώ θα εξακολουθήσει να καλύπτεται το 95% των εκπομπών 
των υπαγόμενων στο σύστημα τομέων, το όριο των 50 κιλοτόνων θα απαλλάξει γύρω στο 75% 
των εγκαταστάσεων από τα τεράστια έξοδα του συστήματος εμπορίας εκπομπών (έκθεση 2007 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος).

Τροπολογία 710
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 Άρθρο 27
Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων

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

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

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 

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

25.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 711
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 Άρθρο 27
Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων

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

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

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση·

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 712
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες

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

έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη, εφόσον το οικείο κράτος 
μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση· 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη μελέτη επιπτώσεων (SEC(2008)52)), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι η μείωση των 
διοικητικών δαπανών ανά τόνο εκπομπών ευρισκομένων εκτός του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ ήταν πολύ μικρή για να εισαχθεί ένα όριο 25.000 τόνων (αντί των 10.000).
Ωστόσο, το έγγραφο της Επιτροπής δεν εξετάζει την αβεβαιότητα εκπομπής των μεγάλων 
εγκαταστάσεων παραγωγής CO2. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να είναι των ιδίων διαστάσεων με 
το συνολικό όγκο εκπομπών CO2 των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν κάτω από 25.000 τόνους 
CO2 ετησίως.
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Ακόμη, οι εκτός του συστήματος εγκαταστάσεις αυτομάτως θα υπόκεινται σε άλλα μέτρα 
μείωσης των εκπομπών, στον εκτός ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών τομέα.

Τροπολογία 713
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης 
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων

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

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

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε
τέτοια εγκατάσταση·

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

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

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 

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

άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα 
επανεισαχθεί στο σύστημα·

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 714
David Martin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση εγκαταστάσεων χαμηλών 
εκπομπών υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων 
μέτρων

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
που έχουν ονομαστική θερμική ισχύ ή 
κανονική ικανότητα λειτουργίας
χαμηλότερη από 25MW ή οι οποίες έχουν 
υποβάλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 



PE409.679v01-00 42/117 AM\735217EL.doc

EL

10.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

περί εκπομπών χαμηλότερων από 25.000
τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εγκαταστάσεις, και όχι μόνο οι εγκαταστάσεις καύσης, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για 
εξαίρεση. Η αύξηση του ορίου εκπομπών στους 25.000 τόνους θα αφαιρέσει μεγάλο αριθμό 
μικρών εγκαταστάσεων από τον διοικητικό φόρτο του συστήματος, αλλά θα εξαλείψει μόνον το 
2,4% των συνολικών εκπομπών. Χρειάζεται μια τροπολογία στο άρθρο 9α ώστε αντιστοίχως να
γίνει προσαρμογή προς τα κάτω του συνολικού ορίου. Το όριο πρόσθετης ικανότητας θα πρέπει 
να παραπέμπει στην κανονική ικανότητα λειτουργίας. Για παράδειγμα, πολλά νοσοκομεία και 
πανεπιστήμια έχουν εφεδρικές γεννήτριες άνω των 25MW που υπάρχουν μόνο για χρήση σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
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Τροπολογία 715
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση εγκαταστάσεων χαμηλών 
εκπομπών υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων 
μέτρων

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

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

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

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

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

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

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 

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

μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες προς εξαίρεση. Η αύξηση του ορίου 
εκπομπών στους 25.000 τόνους θα αφαιρέσει 6.300 (και όχι 4.200) μικρές εγκαταστάσεις από 
τον διοικητικό φόρτο του συστήματος, αλλά θα εξαλείψει μόνον το 2,4% των συνολικών 
εκπομπών. Είναι απαραίτητη μια τροπολογία στο άρθρο 9α, ώστα αντιστοίχως μα γίνει 
προσαρμογή προς τα κάτω του συνολικού ορίου. Το πρόσθετο όριο ικανότητας πρέπει να
απαλειφθεί, δεδομένου ότι δεν αποτελεί πάντα καλό δείκτη εκπομπών. Για παράδειγμα, πολλά 
νοσοκομεία και πανεπιστήμια έχουν βοηθητικές γεννήτριες άνω των 25MW που υπάρχουν μόνο 
για χρήση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία 716
Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την 
επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

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

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



AM\735217EL.doc 45/117 PE409.679v01-00

EL

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να 
εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύναμα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναγνωρισθεί περισσότερο η ανάγκη των νοσοκομείων για σημαντική εφεδρική 
δυνατότητα που θα χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση διακοπής της ισχύος. Η εφεδρική ικανότητα
στα νοσοκομεία πρέπει να διατηρείται καλά και να είναι έτοιμη προς χρήση, κάτι που σημαίνει 
ότι οι νοσοκομειακοί λέβητες αντικαθιστώνται τακτικά και οι έκτακτες γεννήτριες δοκιμάζονται 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κανόνες του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό και να αναγνωρίζουν ότι ο εφεδρικός εξοπλισμός των 
νοσοκομείων σπάνια χρησιμοποιείται στην πληρότητά του. Η παρούσα τροπολογία αποτρέπει 
μια κατάσταση κατά την οποία τα νοσκοκομεία θα τιμωρούνταν για τις "δυνητικές" και όχι για 
τις πραγματικές εκπομπές τους. 
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Τροπολογία 717
Frieda Brepoels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 50MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

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

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

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

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

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

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



AM\735217EL.doc 47/117 PE409.679v01-00

EL

δημόσιο σχολιασμό. δημόσιο σχολιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εγκαταστάσεις χαμηλών εκπομπών.
Όταν εφαρμόζονται μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι εγκαταστάσεις 
χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής να λάβουν ή όχι μέρος στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών. Οι εγκαταστάσεις χαμηλών εκπομπών αποτελούν σημαντικό 
τμήμα του αριθμού των εγκαταστάσεων που υπάγονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, αν και 
ευθύνονται μόνο για το 2,5% των εκπομπών.

Τροπολογία 718
Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εγκαταστάσεις καύσης που
χρησιμοποιούνται για οιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι εξαιρούνται από το 
κοινοτικό σύστημα, εάν έχουν ονομαστική 
θερμική ισχύ χαμηλότερη από 50MW, 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από 
τα 3 προηγούμενα έτη και υπόκεινται σε 
μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις (β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 



PE409.679v01-00 48/117 AM\735217EL.doc

EL

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

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

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

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα από πλειστηριασμούς δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επενδύουν σε φιλικές
προς το κλίμα πρωτοβουλίες στην ΕΕ και στη μεταφορά τεχνολογίας, ούτως ώστε να συμβάλουν
στο μετριασμό της κλιματικές αλλαγής στις χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 
και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοσθούν στις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 719
Nicodim Bulzesc

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χρησιμοποιούνται για οιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι εξαιρούνται από το 
κοινοτικό σύστημα, εάν έχουν ονομαστική 
θερμική ισχύ χαμηλότερη από 50MW, 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από 
τα 3 προηγούμενα έτη και υπόκεινται σε 
μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

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

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των 
αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από πρώτες ύλες και των 
εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

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

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί μια εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εμπορία 
εκπομπών, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 για τις μικρές εγκαταστάσεις καύσης 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλοι οι όροι 
που καθορίζονται στο άρθρο 27. Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση 
καύσης μπορεί να ωφεληθεί από τις διατάξεις του άρθρου 27, ανεξαρτήτως του τμήματος ή της 
δραστηριότητας στην οποία εντάσσεται η εγκατάσταση καύσης στο πλαίσιο του Παραρτήματος 
Ι. Τέλος, οι εκπομπές CO2 από πρώτες ύλες είναι αυτές οι εκπομπές CO2 που δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία παραγωγής από πρώτες ύλες.

Τροπολογία 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 50MW, οι οποίες
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

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

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

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
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ημερολογιακό έτος· ημερολογιακό έτος·
(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 50MW, οι οποίες
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 

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

σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αλλαγή του ορίου στις 25.000 τόνους CO2 ετησίως θα μειώσει το συνολικό αριθμό 
συμμετεχόντων κατά 55%, ενώ θα μειώσει τον όγκο των εκπομπών που καλύπτονται από το 
σύστημα μόνο κατά 2,4%. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξόδου από το σύστημα (opt-out) 
όχι μόνο στις εγκαταστάσεις καύσης, αλλά και σε όλες τις εγκαταστάσεις του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών. Τούτο αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 10, που δεν περιορίζει το πεδίο 
της διάταξης μόνο στις εγκαταστάσεις καύσης.
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Τροπολογία 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "ονομαστικής θερμικής ισχύος" θα ήατν δύσκολο να εναρμονισθεί. Σε ό,τι αφορά
το όριο εκπομπών CO2, σε μελέτη του Ιουλίου του 2007 (Ecofys) αποδεικνύεται ότι μπορούμε 
να επιτύχουμε σημαντικά μεγαλύτερη αποδοτικότητα με τη θέσπιση ετήσιου ορίου 25.000 τόνων 
ισοδυνάμου CO2. Στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται ότι το 57% των εγκαταστάσεων εκπέμπουν 
λιγότερους από 25.000 τόνους CO2 και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των εκπομπών 
που καλύπτονται από την οδηγία. Οι εκπομπές που προέρχονται από επεξεργασία της πρώτης 
ύλης είναι εγγενείς της παραγωγικής διαδικασίας και δεν μπορούν να μειωθούν.

Τροπολογία 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει, μαζί με 
την έγκριση του ιδιοκτήτη της 
εγκατάστασης, που δηλώνει την επιθυμία 
του να κάνει χρήση της δυνατότητας 
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εξαίρεσης από το σύστημα·
(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 10.000 τόνων θα έπληττε πολλές μικρές εγκαταστάσεις και θα προκαλούσε περιττές 
διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις χωρίς να επιτύχει αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου 
των στοχευόμενων εκπομπών.

Τροπολογία 724
John Bowis, John Purvis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες

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

χαμηλότερων από 25.000 τόνους 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα 
για κάθε ένα από τα 3 προηγούμενα έτη 
και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που 
πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες 
μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο 
κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι είναι αποδοτικό από άποψη κόστους να 
επιτραπεί στις εγκαταστάσεις με εκπομπές κάτω των 25 000 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του 
άνθρακα να εξαιρεθούν από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Οι υπεύθυνοι μικρών εκπομπών 
θα πρέπει να συνεχίσουν να δεσμεύονται για την πραγματοποίηση μειώσεων, τούτο όμως 
μπορεί να επιτευχθεί με άλλες, λιγότερο επιβαρυντικές, μεθόδους.
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Τροπολογία 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 

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

μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος περιορισμού της διάταξης στις εγκαταστάσεις καύσης. Πρέπει 
να εφαρμόζεται σε κάθε εγκατάσταση, ανεξαρτήτως τομέα ή τυπολογίας. Επιπλέον, πιστεύουμε 
ότι ένα όριο 25 κιλοτόνων θα βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του συστήματος, 
εξαιρώντας σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων που έχουν ακόμη μειωμένες εκπομπές. 

Τροπολογία 727
Anne Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·
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(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10.000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

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

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

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής αναφέρει ότι αποτελεί συμφέρουσα οικονομική λύση να
επιτραπεί η εξαίρεση από την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ εγκαταστάσεων 
υποδομών που εκπέμπουν κάτω από 25.000 τόνους.

Εφόσον υπάρχει κάποια απαίτηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες όλων των 
εγκαταστάσεων εκπομπών και να προσαρμόζονται οι περιβαλλοντικές τους ανάγκες συναρτήσει 
των καλύτερων οικονομικών επιλογών που υποχρεούνται να κάνουν οι εγκαταστάσεις χαμηλών 
εκπομπών.

Τροπολογία 728
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγία - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο για την εξαίρεση των μικρών εγκαταστάσεων καύσης θα πρέπει να αυξηθεί από τους 
10.000 τόνους στους 25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο θα αποτελούσε 
σημαντική ελάφρυνση για τους φορείς εκμετάλλευσης μικρών εγκαταστάσεων και συγχρόνως θα 
διατηρούσε εντός του συστήματος πάνω από το 97% των εκπομπών CO2. Επιπλέον, θα πρέπει
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να συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα για την επίτευξη ισοδύναμων μειώσεων εκπομπών. Καθώς 
οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται λόγω του ελάχιστου αντίκτυπου που έχουν στην πολιτική 
καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε αυτές θα πρέπει 
να είναι εύκολο να ικανοποιηθούν.

Τροπολογία 729
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Τροπολογία 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από 
το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες 

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

υποβάλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί ετήσιων εκπομπών χαμηλότερων από 
25.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα κατά μέσο όρο για την 
περίοδο 2008-2012 και οι οποίες 
υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να 
συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των 
εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το αίτημα εξαίρεσης θα πρέπει να γίνεται με επιλογή του επιλέξιμου φορέα εκμετάλλευσης και 
όχι μονομερώς από το κράτος. Το όριο των 10.000 τόνων είναι υπερβολικά χαμηλό και θα
οδηγήσει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων χαμηλών εκπομπών να υποβληθούν σε διοικητικά και 
οικονομικά βάρη χωρίς σημαντική επίδραση στη συνολική ποσότητα εκπομπών. Καλύτερος
λόγος κόστους/αποτελεσματικότητας θα επιτευχθεί με ένα όριο της τάξεως των 25.000 τόνων 
ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

Τροπολογία 731
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/8/ΕΚ, οι 
οποίες έχουν ονομαστική θερμική ισχύ 
χαμηλότερη από 35MW. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να εξαιρούν από το 
κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις καύσης 
που έχουν ονομαστική θερμική ισχύ 
χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες έχουν 
υποβάλει προς την αρμόδια αρχή έκθεση 
περί εκπομπών χαμηλότερων από 10.000 
τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
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ακόλουθες προϋποθέσεις: άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια υψηλής απόδοσης μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με ονομαστική
θερμική ισχύ 35MW παράγει το ίδιο ποσό θερμότητας με έναν χωριστό βιομηχανικό λέβητα
ισχύος χαμηλότερης των 20MW, που δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών και της υποχρέωσης για ισοδύναμα μέτρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να εξαιρούν τις εγκαταστάσεις αυτές, εάν η συμπερίληψή τους στο σύστημα 
εμπορίας θα απέτρεπε σε μεγάλο βαθμό από την επένδυση σε υψηλής απόδοσης μονάδες 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, οι οποίες συνολικά θα εξοικονομούσαν εκπομπές 
CO2 σε σύγκριση με την παραγωγή θερμότητας με χωριστό λέβητα.

Τροπολογία 732
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu
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Τροπολογία 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 735
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται

Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά τη 
σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος
1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα επίπεδα μείωσης που έχουν 
συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 
και 4.
2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 
2020 να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
κατά μια ποσότητα δικαιωμάτων 
ισοδύναμη με τη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
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σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3]."

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μια περαιτέρω αύξηση των απαιτήσεων, ακόμη και μέσω διεθνών συμβάσεων, είναι άσκοπη
για τα κράτη μέλη για τα οποία τα προτεινόμενα μέχρι τούδε στάδια στις νομοθετικές πράξεις
της Κοινότητας όσον αφορά τη μείωση των εκομπών είναι υπερβολικά υψηλά και ενδέχεται να
καταστούν εμπόδιο στην οικονομική τους ανάπτυξη.

Τροπολογία 736
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Συμβούλιο, η Επιτροπή θα υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης της παρούσας 
οδηγίας.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 
2020 να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
κατά μια ποσότητα δικαιωμάτων 
ισοδύναμη με τη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνιστάται ένθερμα μια διαπραγματευτική διαδικασία με συναπόφαση, ώστε να διασφαλισθεί η 
δέουσα συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά το ζήτημα 
εάν επιτεύχθηκε αυστηρότερος στόχος από τη διεθνή σύμβαση εν συνεχεία των συμπερασμάτων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007.

Επιπλέον, πρέπει να ξανασυζητηθούν προσεκτικά οι νέοι στόχοι για το σύστημα εμπορίας των 
δικαιωμάτων εκπομπών και μη εμπορίας τους, καθώς και το ζήτημα της διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 737
Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελλείψει διεθνούς σύμβασης για την
αλλαγή του κλίματος, η οποία θα
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές
μειώσεις των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, συγκρίσιμες με τα επίπεδα
μείωσης που συμφωνήθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται προκειμένου να 
ανταποκρίνεται σε έναν ευρύ κοινοτικό 
στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων 
κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, στους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
κάτι που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα 
της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών 
που απαιτείται για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Το επίπεδο των ελεγμένων
εκπομπών το 2005 θα χρησιμεύσει ως 
σημείο αναφοράς για αυτήν την 
προσπάθεια.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 
2020 να είναι μικρότερη από εκείνη που 
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καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
κατά μια ποσότητα δικαιωμάτων 
ισοδύναμη με τη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής σύμβαση, το όριο για το σύστημα εμπορίας εκπομπών
της ΕΕ θα πρέπει να είναι συνεπές προς το 20% της μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το έτος 1990.
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Τροπολογία 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ελλείψει διεθνούς σύμβασης για την
αλλαγή του κλίματος, η οποία θα
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές
μειώσεις των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, συγκρίσιμες με τα επίπεδα
μείωσης που συμφωνήθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται προκειμένου να 
ανταποκρίνεται σε έναν ευρύ κοινοτικό 
στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων 
κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, στους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
κάτι που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα 
της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών 
που απαιτείται για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Το επίπεδο των ελεγμένων
εκπομπών το 2005 θα χρησιμεύσει ως 
σημείο αναφοράς για αυτήν την 
προσπάθεια.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 
2020 να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
κατά μια ποσότητα δικαιωμάτων 
ισοδύναμη με τη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.
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3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής σύμβαση, το όριο για το σύστημα εμπορίας εκπομπών
της ΕΕ θα πρέπει να είναι συνεπές προς το 20% της μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το έτος 1990.

Τροπολογία 739
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 

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

επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
θα διεξαγάγει εμπεριστατωμένη μελέτη 
αντικτύπου σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις των όρων εφαρμογής των 
μειώσεων αυτών, καθώς και σχετικά με 
τις επιπτώσεις των άλλων μέτρων που θα 
προκριθούν σε αυτή τη διεθνή σύμβαση.
Η μελέτη αντικτύπου θα καθορίζει επίσης
εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
- η διεθνής σύμβαση δεσμεύει το σύνολο
των χωρών που διαθέτουν ή είναι ικανές 
να αποκτήσουν παραγωγή στους τομείς 
που αφορά η παρούσα οδηγία·
- η διεθνής σύμβαση

- επιβάλλει στις ανεπτυγμένες χώρες, 
για τους τομείς που αναφέρονται στο
Παράρτημα I της παρούσας 
οδηγίας, περιορισμούς ισοδύναμους
με αυτούς που επιβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
- απαιτεί από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ιδίως τις πλέον προηγμένες 
οικονομικά, για τους τομείς που
αναφέρονται στο Παράρτημα I της
παρούσας οδηγίας, κατάλληλη 
συνεισφορά, συναρτήσει των ιδίων 
ευθυνών τους και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων τους·

- αυτές οι δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων
χωρών και αυτές οι συνεισφορές των
αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των 
πλέον προηγμένων οικονομικά:

- μετρώνται και ελέγχονται σύμφωνα 
με διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους,
- και ανακοινώνονται.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 

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

αντικτύπου που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο, ιδίως δε εάν πληρούνται οι 
τρεις προαναφερθέντες όροι, η Επιτροπή 
θα προτείνει έναν τροποποιημένο 
συντελεστή έτσι ώστε το τμήμα της 
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων το 
2020, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α, να 
συμβάλει στη συνολική μείωση, πέραν του 
20%, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
που θα δεσμευτεί να πραγματοποιήσει η
Κοινότητα βάσει της διεθνούς σύμβασης.

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

4. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης 
αντικτύπου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, ιδίως δε εάν πληρούνται οι 
τρεις όροι που αναφέρονται σε αυτήν την 
παράγραφο, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα για τη χρήση επιπρόσθετων 
τύπων έργων από φορείς εκμετάλλευσης 
που εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 11α ή τη 
χρήση από τέτοιους φορείς εκμετάλλευσης 
άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
δημιουργούνται δυνάμει της διεθνούς 
σύμβασης, όπως αρμόζει.

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις τόσο για την ΕΕ όσο και
για τα άλλα μέρη. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί προηγουμένως μια
εμπεριστατωμένη μελέτη αντικτύπου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι όροι εφαρμογής και να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις πάσης φύσεως. Θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια επιτυχίας της
σύμβασης. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν επίσης, στο κοινοτικό πλαίσιο, οι ιδιαίτερες
προσδοκίες που σχετίζονται με τις αναδυόμενες χώρες, διότι αυτές οι τελευταίες δεν μπορούν να 
συγκρίνονται με όλες τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τις προσπάθειες που πρέπει
να καταβάλουν.

Τροπολογία 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφοι 1 έως 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης του άρθρου 9, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
40% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, επί το μερίδιο 
των συνολικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 9α.
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3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ή άλλα πιστωτικά 
μόρια τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή σύμβαση, 
έως το 10% της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 741
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020, σε όλα τα κράτη 
με αξιοσημείωτες δραστηριότητες στους 
τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα 
1 και στο Παράρτημα 3, υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και αφ' ης 
στιγμής η Επιτροπή αποδείξει ότι η εν 
λόγω σύμβαση προκαλεί, στα άλλα αυτά 
κράτη, συγκρίσιμο κόστος CO2 για τους 
τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα 
1 και στο Παράρτημα 3, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προσαρμογές που απορρέουν από αυτές τις παραγράφους δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν
αυτομάτως με τη σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης. Είναι προτιμότερο να θεσπιστούν κριτήρια 
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που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προσαρμογές αυτές. Μια
ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να είναι η ύπαρξη συγκρίσιμου κόστους σε όλα τα μη ευρωπαϊκά 
κράτη για τους αντίστοιχους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1.

Τροπολογία 742
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
θα διεξαγάγει εμπεριστατωμένη μελέτη 
αντικτύπου σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις των όρων εφαρμογής των 
μειώσεων αυτών, καθώς και σχετικά με 
τις επιπτώσεις των άλλων μέτρων που θα 
προκριθούν σε αυτή τη διεθνή σύμβαση.
Η μελέτη αντικτύπου θα καθορίζει επίσης
εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
- η διεθνής σύμβαση δεσμεύει το σύνολο
των χωρών που διαθέτουν ή είναι ικανές 
να αποκτήσουν παραγωγή στους τομείς 
που αφορά η παρούσα οδηγία·
- η διεθνής σύμβαση

- επιβάλλει στις ανεπτυγμένες χώρες, 
για τους τομείς που αναφέρονται στο
Παράρτημα I της παρούσας 
οδηγίας, περιορισμούς ισοδύναμους
με αυτούς που επιβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
- απαιτεί από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ιδίως τις πλέον προηγμένες 
οικονομικά, για τους τομείς που
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αναφέρονται στο Παράρτημα I της
παρούσας οδηγίας, κατάλληλη 
συνεισφορά, συναρτήσει των ιδίων 
ευθυνών τους και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων τους·

- αυτές οι δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων
χωρών και αυτές οι συνεισφορές των
αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των 
πλέον προηγμένων οικονομικά:

- μετρώνται και ελέγχονται σύμφωνα 
με διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους,
- και ανακοινώνονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις τόσο για την ΕΕ όσο και
για τα άλλα μέρη, σε ένα σύνολο θεμάτων (διεύρυνση και αύξηση των στόχων περί μείωσης των
εκπομπών, διεθνείς τομεακές προσεγγίσεις, μεταφορές τεχνολογίας, λεπτομέρειες προσαρμογής, 
χρηματοδότηση…). Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί προηγουμένως μια
εμπεριστατωμένη μελέτη αντικτύπου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι όροι εφαρμογής και να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις πάσης φύσεως που θα προκύψουν, τόσο για την ΕΕ όσο και για τα 
κράτη μέλη, από τις δεσμεύσεις που θα κληθεί να αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 743
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο Παράρτημα Ια καθορίζονται τα κριτήρια για μια διεθνή σύμβαση. 

Τροπολογία 744
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο Παράρτημα Ια καθορίζονται τα κριτήρια για μια διεθνή σύμβαση. 
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Τροπολογία 745
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υπογραφής και κύρωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Κοινότητα και 
από όλα τα κράτη μέλη αντιστοίχως.

Τροπολογία 746
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υπογραφής και κύρωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Κοινότητα και 
από όλα τα κράτη μέλη αντιστοίχως.

Τροπολογία 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εντός έξι μηνών από τη σύναψη μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
κλιματική αλλαγή η οποία θα επιβάλλει 
υποχρεωτικές μειώσεις επί πλέον των 
προβλεπομένων στο άρθρο 3, η Επιτροπή 
θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά 
με τη συμβολή του κάθε κράτους μέλους 
στην κοινοτική προσπάθεια περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών, πρόταση που 
πρέπει να εγκριθεί με τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της κατά 30% μείωσης στο πλαίσιο μιας διεθνούς σύμβασης είναι πολιτική απόφαση 
με σημαντικές επιπτώσεις και επομένως πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία της συναπόφασης 
και όχι σε μια μέθοδο βασιζόμενη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.
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Τροπολογία 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 749
Françoise Grossetête

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

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη θέση σε 
ισχύ της διεθνούς σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με
βάση τα αποτελέσματα της μελέτης 
επιπτώσεων που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο, ιδίως εάν πληρούνται οι 
τρεις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η 
Επιτροπή θα προτείνει τροποποιημένο 
συντελεστή, έτσι ώστε το τμήμα της 
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων το 
2020 σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α να 
συμβάλλει στη συνολική μείωση, πέραν 
του 20%, των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που η Κοινότητα θα 
δεσμευθεί να πραγματοποιήσει στο 
πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συντονιστική τροπολογία.

Τροπολογία 750
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη θέση σε 
ισχύ της διεθνούς σύμβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή, βάσει μιας πλήρους μελέτης 
επιπτώσεων για την οικονομική 
αποτελεσματικότητα των τρόπων 
επίτευξης αυτών των μειώσεων και για 
τις συνέπειες των άλλων μέτρων που 
παρατίθενται στη διεθνή σύμβαση, 
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εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα κάτω του 20% για το οποίο η 
διεθνής σύμβαση δεσμεύει την Κοινότητα, 
επί το μερίδιο των συνολικών μειώσεων 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 
2020 στο οποίο συμβάλλει το κοινοτικό 
σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α.

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο μια νομοθετική 
πρόταση για μια περαιτέρω μείωση της
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων το 
2020 κατά τρόπο που να συνυπολογίζεται 
η συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
20% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης
δεν πρέπει να αποτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες, αλλά αντικείμενο αξιολόγησης και 
συναπόφασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης
δεν πρέπει να αποτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες, αλλά αντικείμενο αξιολόγησης και 
συναπόφασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης
δεν πρέπει να αποτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες, αλλά αντικείμενο αξιολόγησης και 
συναπόφασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 753
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής προσαρμόζεται προκειμένου
να ληφθούν υπόψη το περιεχόμενο της 
διεθνούς σύμβασης και τα επιτεύγματα 
των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 
της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα σενάρια για το 20-30% μετά την έγκριση της
νέας διεθνούς σύμβασης, που λαμβάνει υπόψη τη δυσαναλογία των επιτευγμάτων των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει με βάση 
τη διαδικασία της συναπόφασης.

Τροπολογία 754
Bogusław Sonik

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

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής προσαρμόζεται προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη το περιεχόμενο της 
διεθνούς σύμβασης και τα επιτεύγματα 
των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 
της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα σενάρια για το 20-30% μετά την έγκριση της
νέας διεθνούς σύμβασης, που λαμβάνει υπόψη τη δυσαναλογία των επιτευγμάτων των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει με βάση 
τη διαδικασία της συναπόφασης.

Τροπολογία 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα της 
τάξεως του 30%, ή και πέραν του 30% σε 
περίπτωση που η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα για μια τέτοια 
μείωση, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο συμβάλλει 
το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 και 9α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο στόχος του 20% θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 30% εάν συναφθεί
διεθνής σύμβαση.

Τροπολογία 756
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
30% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, επί το μερίδιο 
των συνολικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
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με τα άρθρα 9 και 9α. με τα άρθρα 9 και 9α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο που παρουσιάζεται στην 4η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για 
την Κλιματική Αλλαγή, βάσει του οποίου υπάρχει 50% πιθανότητα να συγκρατηθεί η αύξηση 
της θερμοκρασίας στους +2°C, εκκινεί από την υπόθεση ότι έως το 2020 οι εκβιομηχανισμένες 
χώρες θα έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους κατά 25-40% σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990 και ότι, επιπλέον, θα υπάρξει σημαντική απόκλιση από το σύνηθες επιχειρηματικό 
μοντέλο από τα μέρη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.  Όσο μεγαλύτερη είναι η
καθυστέρηση, τόσο ακριβότερες θα είναι οι μειώσεις, γι' αυτό και η ΕΕ θα πρέπει να θέσει 
στόχο μείωσης το 30% ως αφετηριακό σημείο για τα εγχώρια μέτρα.

Τροπολογία 757
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από το επόμενο έτος μετά την υποβολή 
της ανάλυσης της Επιτροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
γραμμικός συντελεστής αυξάνεται έτσι 
ώστε η κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων 
το 2020 να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
20% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, επί το μερίδιο 
των συνολικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 9α. Οι διατάξεις αυτές
τίθενται σε ισχύ μόνον εάν η Επιτροπή 
υποβάλει την ανάλυσή της πριν από το 
έτος [2015].
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Or. de

Αιτιολόγηση

Όσο πιο αργά γίνεται η αύξηση του ετήσιου συντελεστή μείωσης, τόσο πιο ευθεία καθίσταται η
υποχρεωτική καμπύλη μείωσης και τόσο η αντίστοιχη ανεπάρκεια της ποσότητας δικαιωμάτων 
θα γίνεται αισθητή στην τιμή των δικαιωμάτων. Προκειμένου να αποφευχθεί μια δυσανάλογη
επιβάρυνση για την οικονομία, θα πρέπει να καθοριστεί μια προσθεσμία μέχρι την οποία η 
σύμβαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διεθνής σύμβαση θα αποτρέπει τη διαρροή άνθρακα μόνον εφόσον συμμορφούται προς 
ορισμένα κριτήρια, κάτι το οποίο θέτει τους ανταγωνιζόμενους τομείς επί ίσοις όροις.
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Τροπολογία 760
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συντονιστική τροπολογία.

Τροπολογία 761
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Επιπροσθέτως κάθε αχρησιμοποίητης 
ποσότητας CERs ή ERUs, τα οποία 
προέρχονται από το κοινοτικό σύστημα 
και χορηγούνται στους φορείς 
εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2008-2012, οι φορείς 
εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν 
CER, ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια τα 
οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι οποίες 
έχουν συνάψει τη διεθνή σύμβαση, έως το
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70% της μείωσης της ποσότητας των 
προς χορήγηση δικαιωμάτων, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 και στο 
άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών στον τομέα εμπορίας εκπομπών της
ΕΕ, με μικρή μόνο χρήση έργων του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) και έργων κοινής
εφαρμογής (JI), προκαλεί ακραία αύξηση του CO2 και των τιμών του ηλεκτρισμού. Χρειάζεται 
ένας σημαντικός όγκος έργων CDM προκειμένου να μετριασθεί η αύξηση των τιμών. Απαιτείται
η επίτευξη του 70% του στόχου συνολικής μείωσης σε σύγκριση με το 1990. Για να συνεχίσει
την επιτυχή της ανάπτυξη, η βιομηχανία CDM χρειάζεται ένα σαφές μήνυμα ότι οι τομείς CDM
και JI θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο και μετά το 2012. Ειδάλλως, η
διεθνής προστασία του κλίματος θα υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Τροπολογία 762
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένα ¨Gold 
Standard¨ CER και εθνικά 
αντισταθμιστικά πιστωτικά μόρια που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24α ή 
άλλα πιστωτικά μόρια τα οποία 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει 
τη διεθνή σύμβαση, έως το ήμισυ της 
μείωσης που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η χρήση εθνικών αντισταθμιστικών πιστωτικών μορίων στο σύστημα εμπορίας 
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εκπομπών, προκειμένου να τονωθεί η μείωση εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος αυτού. Οι
αρμόδιοι φορείς επιλέγουν τα φθηνότερα αντισταθμιστικά πιστωτικά μόρια (από τον μηχανισμό
καθαρής ανάπτυξης ή εθνικής αντιστάθμισης) που έχουν το ίδιο καθεστώς συμμόρφωσης.

Τροπολογία 763
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια από έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και έργα απόδοσης από 
την πλευρά της ζήτησης, με εξαίρεση τα 
πσιτωτικά μόρια από μεγάλα έργα
υδροηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει 
τη διεθνή σύμβαση, έως το ήμισυ της 
μείωσης πέραν του 30% της συνολικής 
κοινοτικής προσπάθειας μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ασυνεπές να επιτραπούν αντισταθμίσεις σε βιομηχανικούς τομείς που χαρακτηρίζονται 
παό διαρροή άνθρακα. Η αποδοχή πιστωτικών μορίων από επενδύσεις στο μηχανισμό καθαρής 
ανάπτυξης στους τομείς αυτούς θα μπορούσε να σημαίνει de facto την παροχή οικονομικών 
κινήτρων για την προώθηση της διαρροής άνθρακα.
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Τροπολογία 764
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένα ¨Gold 
Standard¨ CER τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένα ¨Gold Standard¨ 
CER τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
συνάψει τη διεθνή σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία 765
Ευαγγελία Τζαμπάζη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας την χρήση των εξωτερικών μονάδων CDMs και ERUs σε όσες έχουν 
πιστοποίηση τύπου Gold Standard διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο καλής 
ποιότητας μονάδες, οι οποίες θα προσφέρουν πραγματική επιπρόσθετη μείωση εκπομπών 
καθώς επίσης και οφέλη αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία 766
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτραπούν μόνο πιστωτικά μόρια CDM υψηλής ποιότητας. Το Gold Standard
παρέχει έναν ακριβή καθορισμό της προσθετικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Διασφαλίζει
ότι λαμβάνουν διαπίστευση μόνον οι μειώσεις εκπομπών που δεν έχουν ήδη λάβει χώρα και τα 
σχέδια που παρέχουν καθαρά πλεονεκτήματα αειφόρου ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες.
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Τροπολογία 767
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στον βαθμό που τα επίπεδα χρήσης 
μόνο μορίων CER τύπου ¨Gold Standard¨
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 τύπου 
¨Gold Standard¨ 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 ποσό των εκδιδόμενων 
δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
50% των εξωτερικών μορίων που 
αναφέρονται ανωτέρω και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι μόνον τα τύπου Gold Standard μόρια CER μπορούν να μεταφερθούν
από τη φάση II στη φάση III.

Τροπολογία 768
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.

4. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τη χρήση 
επιπρόσθετων τύπων έργων από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει.

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις που επιτρέπουν τη χρήση περαιτέρω τύπων αντισταθμιστικών μορίων θα πρέπει 
να λαμβάνονται με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Τροπολογία 769
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια, σε 
ποσοστό έως και 6% των ετήσιων 
εξεκριβωμένων εκπομπών των 
εγκαταστάσεών τους, προερχόμενα από 
αειφόρους δράσεις προκειμένου να 
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μειώσουν την αποψίλωση και να 
αυξήσουν τη δάσωση και αναδάσωση 
στις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος. Τα μόρια αυτά 
θα πρέπει να συμμορφούνται με όλες τις 
απαιτήσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο 
της μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος και με τις 
μεταγενέστερες αποφάσεις που θα 
ληφθούν βάσει αυτής. 

Or. en

(Παραπομπή στην τροπολογία 37 του PR/727283)

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των φορέων εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνθρακα βάσει 
των δασών, με τους όρους που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο μιας μελλοντικής σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, είναι σημαντική προκειμένου να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
να αναλάβουν σημαντικές προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής μεταβολής και, συνεπώς, να 
διασφαλιστεί μια επιτυχής σύναψη διεθνούς σύμβασης μετά το Κιότο σχετικά με 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 προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η επιβολή ενός ανώτατου ποσοστού θα διασφαλίσει την αποφυγή
οιωνδήποτε μεθοδολογικών κινδύνων ή κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία 770
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
πιστωτικών μορίων, μέχρις ποσοστού 5% 
των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών 
τους, από αειφόρες δράσεις για τη μείωση 
της αποψίλωσης και την αύξηση της 
δάσωσης και αναδάσωσης σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο μιας 
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μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος, μόλις θεσπιστούν οι 
κατάλληλες διατάξεις για την ευθύνη, την 
αναγωγή σε παρούσα αξία και τη 
μονιμότητα που θα είναι επίσης 
αποδεκτές, τουλάχιστον, σε οιοδήποτε 
ομοσπονδιακό σύστημα εμπορίας 
εκπομπών των ΗΠΑ.

Or. en

(Παραπομπή στην τροπολογία 37 του PR/727283)

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να επιβληθεί η εφαρμογή των κανόνων.

Τροπολογία 771
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
πιστωτικών μορίων, μέχρις ενός 
ποσοστού των ετήσιων εξακριβωμένων 
εκπομπών τους, από αειφόρες δράσεις για 
τη μείωση της αποψίλωσης και την 
αύξηση της δάσωσης και αναδάσωσης σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, υπό τον όρο ότι 
θα υπάρχει μια διεθνής σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος και θα θεσπισθούν 
οι κατάλληλες διατάξεις για την ευθύνη, 
την αναγωγή σε παρούσα αξία και τη 
μονιμότητα.

Or. en
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Τροπολογία 772
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος πριν από τα 
τέλη του 2010, όλα τα δικαιώματα 
τίθενται σε πλειστηριασμό και δεν 
ισχύουν τα άρθρα 10α και 10β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα λόγω πλειστηριασμού δικαιωμάτων εκπομπής θα είναι χαμηλός. Συνεπώς, ο
πλήρης πλειστηριασμός θα πρέπει να καταστεί η μόνο μέθοδος χορήγησης, από τη στιγμή που 
θα συναφθεί μια τέτοια σύμβαση. 

Τροπολογία 773
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όλα τα 
δικαιώματα υποβάλλονται σε 
πλειστηριασμό και δεν ισχύουν τα άρθρα 
10α και 10β.
Ενόσω δεν έχει συναφθεί ολοκληρωμένη
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διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του
κλίματος, όλα τα δικαιώματα τίθενται σε
πλειστηριασμό, τη εξαιρέσει των τομέων
εκείνων που έχνουν κριθεί ότι εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόσω δεν υπάρχει διεθνής σύμβαση, τα δικαιώματα μπορούν να τίθενται σε πλειστηριασμό, με
εξαίρεση τους τομείς εκείνους που έχουν κριθεί ειδικώς, με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής, ότι 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 774
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος, όλα τα 
δικαιώματα τίθενται σε πλειστηριασμό 
και δεν ισχύουν τα άρθρα 10α και 10β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα λόγω πλειστηριασμού δικαιωμάτων εκπομπής θα είναι χαμηλός. Συνεπώς, ο
πλήρης πλειστηριασμός θα πρέπει να καταστεί η μόνο μέθοδος χορήγησης, από τη στιγμή που 
θα συναφθεί μια τέτοια σύμβαση.
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Τροπολογία 775
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
28α:

"Άρθρο 28a

Ομαδοποίηση

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων που ασκούν μια από τις 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι να 
συγκροτούν ομάδα εγκαταστάσεων με 
την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 και/ή την πρώτη πενταετή 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 9
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 του 
παρόντος άρθρου.
2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν 
δραστηριότητα του παραρτήματος Ι και 
επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα 
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή, 
προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις και 
την περίοδο για την οποία επιθυμούν να 
συγκροτήσουν ομάδα, και προσκομίζουν 
αποδείξεις ότι ο επιμελητής δύναται να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα 
ορίζουν επιμελητή:
(α) στον οποίο χορηγείται η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων των φορέων 
εκμετάλλευσης, υπολογιζόμενη ανά 
εγκατάσταση [...]·
(β) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
παράδοση των δικαιωμάτων τα οποία 
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αντιστοιχούν στις συνολικές εκπομπές 
των εγκαταστάσεων της ομάδας [...]· και
(γ) στον οποίο επιβάλλονται περιορισμοί 
όσον αφορά την πραγματοποίηση 
περαιτέρω μεταβιβάσεων δικαιωμάτων, 
όταν η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης 
δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύμφωνα με 
το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο.
4. Ο επιμελητής υπόκειται στις κυρώσεις 
που προβλέπονται για την παραβίαση 
απαιτήσεων σχετικά με την παράδοση
επαρκών δικαιωμάτων για την κάλυψη 
των συνολικών εκπομπών από 
εγκαταστάσεις της ομάδας, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφοι 
2, 3, και 4.
5. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
επιτρέψει τη συγκρότηση μιας ή 
περισσοτέρων ομάδων υποβάλλει στην 
Επιτροπή την αίτηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη της 
Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται, εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή, να 
απορρίψει μια αίτηση, η οποία δεν πληροί 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Κάθε απορριπτική απόφαση 
αιτιολογείται. Σε περίπτωση απόρριψης, 
το κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει τη 
συγκρότηση ομάδας, μόνον εφόσον η 
Επιτροπή αποδεχθεί τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις.
6. Αν ο επιμελητής δεν συμμορφωθεί 
προς τις κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, κάθε φορέας 
εκμετάλλευσης εγκατάστασης στην 
ομάδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνάμει 
του άρθρου 12 παράγραφος 3 και του 
άρθρου 16 όσον αφορά τις εκπομπές της 
εγκατάστασής του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα οδηγία διέγραψε τη δυνατότητα ομαδοποίησης (πρώην άρθρο 28), η οποία αποτελεί 
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σημαντικό τμήμα της. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να διαγραφεί αλλά να διατηρηθεί στην οδηγία.

Τροπολογία 776
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
28α:

"Άρθρο 28a

Εθελοντικά μέτρα

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
ενθαρρύνονται να να επενδύουν, επί 
εθελοντικής βάσεως, σε αειφόρους 
δράσεις για τη μείωση της αποψίλωσης, 
την αντιστροφή της υποβάθμισης των 
εδαφών ή των δασών και την αύξηση της 
δάσωσης και της αναδάσωσης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει τις κατάλληλες 
διατάξεις περί ευθύνης, αναγωγής σε 
παρούσα αξία και μονιμότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί βάσει της σύμβασης πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
λάβουν πιστωτικά μόρια από:
(α) έργα δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης πιστοποιημένα από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του CDM ή 
ελεγμένα με τη διαδικασία της Μεικτής 
Επιτροπής Επίβλεψης Εφαρμογής,
(β) δασοπονικές δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 
11α(5), και
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(γ) οποιοδήποτε ελεγμένο έργο που 
μειώνει τις εθνικές εκπομπές από 
αποψίλωση δασών ή έργο αναστροφής 
της υποβάθμισης των εδαφών ή των 
δασών σε αναπτυσσόμενες χώρες 
σύμφωνο προς τη διεθνή σύμβαση του 
άρθρου 28.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης που έχουν 
επενδύσει στις προαναφερθείσες δράσεις 
επί εθελοντικής βάσεως δεν δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν τα συσσωρευμένα 
πιστωτικά τους μόρια προς αντιστάθμιση 
των εκπομπών τους. Ωστόσο, στις
περιπτώσεις που η τιμή του CO2 ισούται
ή υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά τόνο, οι 
φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν πιστωτικά μόρια, μέχρι 
του ποσοστού των ετήσιων ελεγμένων 
εκπομπών τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποψίλωση είναι υπεύθυνη για το 1/5 των συνολικών εκπομπών άνθρακα. Επί τη βάσει του
σχεδίου δράσης του Μπαλί, οι συζητήσεις στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος περιστρέφονται γύρω από κίνητρα βασιζόμενα στην αγορά 
και στη χορήγηση κονδυλίων με στόχο να αποφευχθεί η αποψίλωση. Οι επιχειρήσεις μπορούν
να επενδύουν επι εθελοντικής βάσης σε μέτρα μείωσης των εκπομπών πέραν των υποχρεώσεών 
τους βάσει του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις
να το πράξουν, ένα κίνητρο που θα μπορούσε να τους δοθεί είναι να επιτρέπεται στους φορείς 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν τα συσσωρευμένα πιστωτικά μόρια για να αντισταθμίσουν ένα 
ποσοστό των εκπομπών τους, αφ' ης στιγμής η τιμή του CO2 υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά τόνο.

Τροπολογία 777
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
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28α:
"Άρθρο 28a

Χρησιμοποίηση μορίων από δασοπονικές 
δραστηριότητες

Με την επιφύλαξη των άρθρων 11α και 
28, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
φορείς εγκαταστάσεων να κάνουν χρήση 
μορίων μέχρι ποσοστού 6% των ετήσιων 
διαπιστωμένων εκπομπών των 
εγκαταστάσεών τους για :
(α) έργα δενδροφύτευσης και 
αναδάσωσης πιστοποιημένα από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του CDM ή 
ελεγμένα με τη διαδικασία της Μεικτής 
Επιτροπής Επίβλεψης Εφαρμογής,
(β) δασοπονικές δραστηριότητες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 
11α(5), και
(γ) οποιοδήποτε δασοπονικό έργο σε 
αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνο προς τη 
διεθνή σύμβαση του άρθρου 28."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα συμπεριλάβει τα μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ από 2013, όταν μια νέα (μετά το Κυότο) διεθνής σύμβαση για 
την κλιματική αλλαγή θα έχει συναφθεί. Έτσι θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες να αναλάβουν σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
θα προσφερθεί και κάποια περιορισμένη ευελιξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η προτεινόμενη 
τροπολογία διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης που χορηγούνται 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ τηρούν αυστηρά τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο και τις μελλοντικές διμερείς και διεθνείς συμφωνίες. Η επιβολή ενός ανώτατου ποσοστού
θα διασφαλίσει την αποφυγή οιωνδήποτε μεθοδολογικών κινδύνων ή κινδύνων πλημμύρας.
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Τροπολογία 778
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
28β:

"Άρθρο 28β

Χρησιμοποίηση μορίων από δασοπονικές 
δραστηριότητες

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θα συμπεριλάβει τα μόρια άνθρακα δασικής προέλευσης στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ από 2013, όταν μια νέα (μετά το Κυότο) διεθνής σύμβαση για 
την κλιματική αλλαγή θα έχει συναφθεί.  Έτσι θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες να αναλάβουν σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
θα προσφερθεί και κάποια περιορισμένη ευελιξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.
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Τροπολογία 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
28α:

"Άρθρο 28a
Εξαίρεση

Από 1ης Ιανουαρίου 2013, επιπροσθέτως
του άρθρου 10a, ως αποτέλεσμα της 
πρώιμης αποξήλωσης του πυρηνικού 
σταθμού της Ignalina σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο 4 της συνθήκης 
προσχώρησης, η Λιθουανία λαμβάνει 
πρόσθετη ποσότητα ετήσιων μη 
μεταβιβάσιμων αδειών εκπομπών για 
τους σταθμούς ενέργειας που λειτουργούν 
με ορυκτά καύσιμα. Αυτή η ποσότητα
υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που εκπέμπει ο τομέας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Λιθουανίας 
μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης 
πυρηνικής ενέργειας της Ignalina και της 
μέσης ποσότητας εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που εξέπεμψε ο τομέας 
ηλεκτροπαραγωγής στην περίοδο 2005-
2009.
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εξαίρεση αυτή το 2018, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση στον τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας της Λιθουανίας."

Or. en
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Τροπολογία 780
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από 
το εξής:

"Άρθρο 30
Επανεξέταση και περαιτέρω ανάπτυξη

[…]
2. Με βάση την πείρα από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας […] και βάσει των 
διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, εξετάζοντας:
(α) […] εάν […] άλλοι σχετικοί τομείς και 
δραστηριότητες πρέπει να περιληφθούν 
στο κοινοτικό σύστημα·
(β) περαιτέρω εναρμόνιση των ορισμών, 
των επιβαρύνσεων και των κυρώσεων·
(γ) το κατώφλι για τον αποκλεισμό 
μικρών εγκαταστάσεων από το κοινοτικό 
σύστημα οσάκις έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
ισοδύναμα μέτρα·
(δ) οιαδήποτε απαραίτητα μέτρα προς 
πρόληψη κρουσμάτων κατάχρησης της 
αγοράς και επιβλαβούς κερδοσκοπίας.
[…]
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2015 […].
[...]
3α. Η Επιτροπή υποβάλλει το ταχύτερο 
δυνατόν νομοθετικές προτάσεις για να 
εντάξει τον τομέα της ναυτιλίας στο 
κοινοτικό σύστημα έως το 2013.
3β. Η Επιτροπή υποβάλλει έως το 2013 
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αρμόζουσες προτάσεις που ορίζουν 
ημερομηνία για την ένταξη των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, του τομέα 
της εξόρυξης και του τομέα των 
απορριμμάτων στο κοινοτικό σύστημα 
βάσει πλήρους αποτιμήσεως του κόστους, 
των ωφελημάτων και των τρόπων με 
τους οποίους υλοποιούνται οι 
δυνατότητες ενσωμάτωσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ναυσιπλοΐα θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκτιμήσει εάν θα πρέπει να ενταχθούν επίσης οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η 
εξόρυξη και ο τομέας των απορριμμάτων.

Τροπολογία 781
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 30, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

"2. Με βάση την πείρα από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και την πρόοδο 
κατά την παρακολούθηση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και βάσει των 
διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει 
ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας μεταξύ άλλων:
(α) πώς και εάν πρέπει να τροποποιηθεί 
το παράρτημα Ι έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλοι σχετικοί 
τομείς και δραστηριότητες, μεταξύ δε 
άλλων οι τομείς των χημικών προϊόντων
και του αλουμινίου […], καθώς και 
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δραστηριότητες και εκπομπές άλλων 
αερίων θερμοκηπίου πλην αυτών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, με σκοπό 
την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής 
απόδοσης του συστήματος·
(αα) τις διακυμάνσεις τιμής των 
δικαιωμάτων εκπομπών·
(β) τη σχέση της κοινοτικής εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών με τη διεθνή 
εμπορία εκπομπών, η οποία άρχισε το 
2008·
[...]
[...]
(ε) τη σχέση της εμπορίας εκπομπών με 
άλλες πολιτικές και μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της προσραμογής 
στην κλιματική μεταβολή, εφαρμοζόμενα 
σε επίπεδο κράτους μέλους και σε 
επίπεδο Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, 
που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους·
[...]
(ζ) το επίπεδο των κυρώσεων για 
υπερβάσεις εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον πληθωρισμό·
(η) τη λειτουργία της αγοράς 
δικαιωμάτων, καλύπτοντας ιδίως τη 
διαρροή άνθρακα καθώς και κάθε άλλη 
δυνατή διατάραξη της αγοράς·
[...]
(ι) την ομαδοποίηση·
(ια) το κατά πόσον θα ήταν πρακτική η 
ανάπτυξη δεικτών αναφοράς σε κοινοτικό 
επίπεδο, ως βάσης για την κατανομή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες 
διαθέσιμες τεχνικές και την ανάλυση του 
λόγου κόστους/οφέλους·
(ιβ) τον αντίκτυπο των μηχανισμών
σχεδίων στις χώρες υποδοχής τους, ιδίως
στους αναπτυξιακούς τους στόχους, όταν 
έχουν εγκριθεί δραστηριότητες σχεδίων 
JI και CDM παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας με ικανότητα παραγωγής που 
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υπερβαίνει τα 500 MW και οι οποίες 
έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές ή 
κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τη 
μελλοντική χρήση CERs ή ERUs που 
προέρχονται από οιεσδήποτε τέτοιες 
δραστηριότητες σχεδίων παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στο κοινοτικό 
σύστημα·
(ιγ) τη στήριξη των προσπαθειών 
οικοδόμησης ικανοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με 
οικονομίες σε μετάβαση·
(ιδ) τους όρους και τις διαδικασίες για 
την έγκριση δραστηριοτήτων οικιακού 
σχεδιασμού από τα κράτη μέλη και για 
την έκδοση δικαιωμάτων σύμφωνα με τις 
μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών που 
απορρέουν από τέτοιες δραστηριότητες 
από το 2008·
(ιε) τις τεχνικές διατάξεις που αφορούν 
την προσωρινή φύση των πιστωτικών 
μορίων και το όριο του 1% για την 
επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων 
σχεδίου που αφορούν τη χρήση γης, την 
αλλαγή χρήσης γης και τη δασκοκομία, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
απόφαση 17/CP.7, και τις διατάξεις για 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 
δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με 
τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και δυνητικώς 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών από 
δραστηριότητες σχεδίου στον τομέα της 
δάσωσης και αναδάσωσης, προκειμένου 
να επιτραπεί στους φορείς εκμετάλλευσης 
να χρησιμοποιούν CERs και ERUs που 
προέρχονται από δραστηριότητες σχεδίου 
που αφορούν τη χρήση γης, την αλλαγή 
χρήσης γης και τη δασκοκομία στο 
κοινοτικό σύστημα από το 2008 σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν βάσει 
της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, 
συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από 
σχετικές προτάσεις. Η έκθεση θα πρέπει 
να προετοιμασθεί και να υποβληθεί μαζί 
με μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της απόφασης 2008/xxxx."

Or. en

Τροπολογία 782
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 30, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

"2. Με βάση την πείρα από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και την πρόοδο 
κατά την παρακολούθηση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και βάσει των 
διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει 
ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας μεταξύ άλλων:
(α) κατά ποίο τρόπο τροποποιείται και αν 
συντρέχει περίπτωση να τροποποιηθεί το 
παράρτημα Ι έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλοι σχετικοί 
τομείς και δραστηριότητες, μεταξύ δε 
άλλων οι τομείς των χημικών προϊόντων, 
του αλουμινίου και των μεταφορών, 
καθώς και δραστηριότητες και εκπομπές 
άλλων αερίων θερμοκηπίου πλην αυτών 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, με 
σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης του συστήματος·
(αα) τις διακυμάνσεις τιμής των 
δικαιωμάτων εκπομπών·
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(β) τη σχέση της κοινοτικής εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών με τη διεθνή 
εμπορία εκπομπών, η οποία άρχισε το 
2008·
[...]
[...]
(ε) τη σχέση της εμπορίας εκπομπών με 
άλλες πολιτικές και μέτρα εφαρμοζόμενα 
σε επίπεδο κράτους μέλους και σε 
επίπεδο Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, 
που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους·
[...]
(ζ) το επίπεδο των κυρώσεων για 
υπερβάσεις εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον πληθωρισμό·
(η) τη λειτουργία της αγοράς 
δικαιωμάτων, καλύπτοντας ιδίως τη 
διαρροή άνθρακα καθώς και κάθε άλλη 
δυνατή διατάραξη της αγοράς·
[...]
(ι) την ομαδοποίηση·
(ια) κατά πόσον θα ήταν πρακτική η 
ανάπτυξη δεικτών αναφοράς σε κοινοτικό 
επίπεδο, ως βάσης για την κατανομή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες 
διαθέσιμες τεχνικές και την ανάλυση του 
λόγου κόστους/οφέλους·
(ιβ) τον αντίκτυπο των μηχανισμών
σχεδίων στις χώρες υποδοχής τους, ιδίως
στους αναπτυξιακούς τους στόχους, όταν 
έχουν εγκριθεί δραστηριότητες σχεδίων 
JI και CDM παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας με ικανότητα παραγωγής που 
υπερβαίνει τα 500 MW και οι οποίες 
έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές ή 
κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τη 
μελλοντική χρήση CERs ή ERUs που 
προέρχονται από οιεσδήποτε τέτοιες 
δραστηριότητες σχεδίων παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στο κοινοτικό 
σύστημα·
(ιγ) τη στήριξη των προσπαθειών 
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οικοδόμησης ικανοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με 
οικονομίες σε μετάβαση·
(ιδ) τους όρους και τις διαδικασίες για 
την έγκριση δραστηριοτήτων οικιακού 
σχεδιασμού από τα κράτη μέλη και για 
την έκδοση δικαιωμάτων σύμφωνα με τις 
μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών που 
απορρέουν από τέτοιες δραστηριότητες 
από το 2008·
(ιε) τις τεχνικές διατάξεις που αφορούν 
την προσωρινή φύση των πιστωτικών 
μορίων και το όριο του 1% για την 
επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων 
σχεδίου που αφορούν τη χρήση γης, την 
αλλαγή χρήσης γης και τη δασκοκομία, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
απόφαση 17/CP.7, και τις διατάξεις για 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 
δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με 
τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και δυνητικώς 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών από 
δραστηριότητες σχεδίου στον τομέα της 
δάσωσης και αναδάσωσης, προκειμένου 
να επιτραπεί στους φορείς εκμετάλλευσης 
να χρησιμοποιούν CERs και ERUs που 
προέρχονται από δραστηριότητες σχεδίου 
που αφορούν τη χρήση γης, την αλλαγή 
χρήσης γης και τη δασκοκομία στο 
κοινοτικό σύστημα από το 2008 σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν βάσει 
της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, 
συνοδευόμενη εφόσον απαιτείται από 
σχετικές προτάσεις. Η έκθεση θα πρέπει 
να προετοιμασθεί και να υποβληθεί μαζί 
με μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της απόφασης 2008/xxxx."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια είναι ένα πολύ περίπλοκο και εκλεπτυσμένο 
εργαλείο πολιτικής, η λειτουργία του οποίου θα πρέπει να επανεξετασθεί ολοκληρωμένα το 
2015.
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