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Τροπολογία 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Πρόταση απόφασης
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταφορά του χρονοδιαγράμματος σε μεταγενέστερο 
χρόνο θα αποτελούσε παρέμβαση στον προκαθορισμένο μηχανισμό της αγοράς, γεγονός το 
οποίο θα υπονόμευε την προβλεψιμότητα και την αξιοπιστία του ΣΕΔΕ. Επιπλέον, δεδομένης 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται πρόσθετες ενεργειακές 
δαπάνες στους ευρωπαίους πολίτες. Αποτελεί επίσης πραγματική απειλή για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες οι οποίες υποφέρουν ήδη από την έλλειψη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 10
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση διαγράφεται
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ 
διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον 
χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. el

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει στόχο τη μείωσή τους & όχι τη διαμόρφωση της τιμής. Σε 
περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος βιομηχανίας & 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το UK Dept of Energy & Climate Change τα 
έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν 
δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα ΚΜ. Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα 
είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία & Ελλάδα

Τροπολογία 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 2,

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος της λειτουργίας της αγοράς επηρεάζει σημαντικά την 
επιλογή των κρατών μελών μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση 
του ενεργειακού εφοδιασμού τους, η κατάλληλη νομική βάση θα πρέπει να είναι το άρθρο 192 
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παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 12
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 10 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ 
του Συμβουλίου3 δεν προσδιορίζει τον 
τρόπο κατανομής, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εμπορίας, των ποσοτήτων 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 13
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου δεν προσδιορίζει τον τρόπο 

(1) Το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου δεν προσδιορίζει τον τρόπο 
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κατανομής, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας, των ποσοτήτων δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν.

κατανομής, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας, των ποσοτήτων δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2003/87/EΚ, η ποσότητα των 
δικαιωμάτων θα μειωθεί με γραμμικό 
συντελεστή 1,74% σε σύγκριση με τη 
μέση ετήσια συνολική ποσότητα των 
δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΣΕΔΕ ως συστήματος βασιζόμενου στην 
αγορά, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε μεταφορά του χρονοδιαγράμματος σε 
μεταγενέστερο χρόνο θεωρείται ότι αποτελεί εφάπαξ και έκτακτο μέτρο.

Τροπολογία 14
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β) 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, η διαδικασία της 
κανονιστικής επιτροπής μπορεί να 
ακολουθείται μόνο για την τροποποίηση 
των μη ουσιαστικών στοιχείων της 
βασικής νομικής πράξης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η 
Επιτροπή καθορίζει την απόλυτη 
ποσότητα δικαιωμάτων σε ετήσια βάση 
για ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή 
δεν διαθέτει καμία διακριτική εξουσία 
όσον αφορά την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων. Το άρθρο 10 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ προβλέπει τον πλειστηριασμό 
των δικαιωμάτων με βάση την απόλυτη 
ποσότητα που καθορίζεται στην 
προβλεπόμενη στο άρθρο 9 της οδηγίας 
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2003/87/ΕΚ διαδικασία. Η διαδικασία 
πλειστηριασμού αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της οδηγίας. Η πρόταση της Επιτροπής 
για τροποποίηση του άρθρου 10, 
παράγραφος 4, εδάφιο 1, τελευταία 
πρόταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ –ήτοι ο 
καθορισμός των κατάλληλων 
διορθώσεων των ετήσιων ποσοτήτων 
δικαιωμάτων εκπομπής που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν κατά την περίοδο 
2013-2020– αποτελούν στην ουσία 
παρέμβαση στις βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. Οι παρεμβάσεις αυτές 
μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και 
δεν δύνανται να θεωρηθούν ως μη 
ουσιαστική αναπροσαρμογή της βασικής 
νομικής πράξης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
διορθώσεις δεν μπορούν να 
αποφασισθούν μέσω της διαδικασίας 
επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο) που προτείνει η Επιτροπή αλλά 
απαιτούν θέσπιση νομοθετικής πράξης 
τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο 
και από το Συμβούλιο βάσει προτάσεως 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος θα αποτελούσε ουσιαστική τροποποίηση της βασικής 
νομικής πράξης λόγω του ενδεχόμενου αντικτύπου στις τιμές πιστοποιητικών, όπως 
περιγράφεται στην αναλογική ανάλυση επιπτώσεων για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1031/2010.

Τροπολογία 15
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Υπενθυμίζοντας τον στόχο της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής καθιερώθηκε με σκοπό να 
προωθήσει τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο 
αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ανώτατο όριο, και όχι η τιμή, είναι 
αυτό που εγγυάται τη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 16
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη και την 
οικονομική ανάκαμψη» 
(COM(2012)0582) υπενθυμίζεται ότι «η 
οικονομικά προσιτή και η αξιόπιστη 
πρόσβαση στην ενέργεια και τις πρώτες 
ύλες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του 
κόστους σε πολλούς κλάδους» ενώ «η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει 
υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι άλλες 
αναπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, 
ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κορέα, αυτή 
δε η διαφορά τιμής αυξήθηκε την 
τελευταία δεκαετία». Η ανακοίνωση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο 
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αντίκτυπος των τιμών της ενέργειας στην 
Ευρώπη πρέπει να λαμβάνεται 
προσεκτικά υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
των μελλοντικών ενεργειακών 
πολιτικών».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ανώτατο όριο, και όχι η τιμή, είναι 
αυτό που εγγυάται τη μείωση των εκπομπών. Οι υψηλές τιμές οδηγούν μόνο σε οικονομικές 
στρεβλώσεις και απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία 17
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ.

διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει στόχο τη μείωσή τους & όχι τη διαμόρφωση της τιμής. Σε 
περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος βιομηχανίας & 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το UK Dept of Energy & Climate Change τα 
έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν 
δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα ΚΜ. Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα 
είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία & Ελλάδα
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Τροπολογία 18
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ.

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, η Επιτροπή δεν προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής καθιερώθηκε με σκοπό να προωθήσει 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό. Το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων μείωσης διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2020. Κάθε προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών θα 
συνεπαγόταν ισχυρή στρέβλωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και θα ερχόταν, κατ’ 
επέκταση, σε αντίθεση με τους αγορακεντρικούς κανόνες του ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 19
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η 
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η 
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
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της οδηγίας 2003/87/EΚ. της οδηγίας 2003/87/EΚ εφόσον η εν λόγω 
παρέμβαση μπορεί να δικαιολογηθεί από 
εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με την 
οποία η Ένωση κινδυνεύει να μην 
επιτύχει έως το 2020 μείωση των 
εκπομπών κατά 21% στο σύστημα της 
Ένωσης σε σχέση με τα αντίστοιχα 
επίπεδα εκπομπών για το 2005 και 
εφόσον η παρέμβαση δεν συνεπάγεται 
σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προβεί σε παρόμοια προσαρμογή 
περισσότερο από μία φορά και αυτό μόνο 
κατά τη διάρκεια της οκταετούς περιόδου 
που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΣΕΔΕ ως συστήματος βασιζόμενου στην 
αγορά, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε μεταφορά του χρονοδιαγράμματος σε 
μεταγενέστερο χρόνο θεωρείται ότι αποτελεί εφάπαξ και έκτακτο μέτρο.

Τροπολογία 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η 
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να 
αποφευχθούν οι υπερβολικές 
διακυμάνσεις των τιμών, η Επιτροπή 
μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en
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Τροπολογία 21
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να 
προβεί σε προσωρινή παρακράτηση 
συγκεκριμένου αριθμού δικαιωμάτων θα 
πρέπει να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω 
δικαιώματα θα επανεισαχθούν στην 
αγορά με γραμμικό τρόπο, αρχής 
γενομένης από το έτος που έπεται της 
ημερομηνίας της σχετικής παρέμβασης 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «θεωρητική» πρόθεση για παρακράτηση συγκεκριμένου αριθμού δικαιωμάτων κατά τα 
πρώτα τρία έτη και η επανεισαγωγή τους στην αγορά κατά τα τελευταία δύο έτη θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 9. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να 
διευκρινιστεί ότι η γραμμική μείωση συνεχίζεται μετά την παρέμβαση.

Τροπολογία 22
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών 
που έχουν τεθεί για το 2020 θα 
επιτευχθούν ανεξαρτήτως τιμής –ακόμα 
και στην τιμή του 0 ευρώ ανά 
πιστοποιητικό– λόγω του περιορισμένου 
αριθμού δικαιωμάτων που αντιστοιχούν 
στο συνολικό ανώτατο όριο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ανώτατο όριο, και όχι η τιμή, είναι 
αυτό που εγγυάται τη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 23
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως η οδηγία 2003/87/EΚ,

διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει στόχο τη μείωσή τους & όχι τη διαμόρφωση της τιμής. Σε 
περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος βιομηχανίας & 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το UK Dept of Energy & Climate Change τα 
έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν 
δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα ΚΜ. Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα 
είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία & Ελλάδα

Τροπολογία 24
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Πέραν της τροποποίησης της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στην επόμενη 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών προτάσεις για την υιοθέτηση 
μιας πιο δυναμικής προσέγγισης όσον 
αφορά την κατανομή των δικαιωμάτων. 
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Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να 
στηρίζεται σε πραγματικούς συντελεστές 
παραγωγής και όχι σε ιστορικές 
περιόδους αναφοράς, βάσει των οποίων 
έχει αποδειχθεί ότι το ΣΕΔΕ δεν μπορεί 
να προσαρμοστεί καταλλήλως στις 
περιόδους οικονομικής ανάκαμψης και 
ύφεσης. Το σύστημα κατανομής θα 
πρέπει, εκτός από τη διασφάλιση των 
απαιτούμενων απόλυτων μειώσεων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου, να 
προβλέπει τη δυνατότητα για εκ των 
υστέρων αναπροσαρμογές ώστε να 
αποφεύγεται η ανάγκη περαιτέρω 
παρεμβάσεων από την Επιτροπή με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, τον μετριασμό της 
υπερκατανομής καθώς και των 
αδικαιολόγητων ελλείψεων δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Τροπολογία 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Για λόγους συνέπειας προς την 
οικονομικά αποδοτική πορεία προς την 
επίτευξη του στόχου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% 
έως το 2050, απαιτείται προσαρμογή του 
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γραμμικού συντελεστή που ορίζεται στην 
οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Εν όψει των πιθανώς υψηλότερων 
τιμών για τα πιστοποιητικά, θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
των κατευθυντήριων γραμμών που 
αφορούν ορισμένα μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012 (SWD(2012) 
130 τελικό) (SWD(2012) 131 τελικό) 
(έμμεσες εκπομπές) καθώς και των 
κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α) (14-17) της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 (άμεσες εκπομπές) 
δεδομένου του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα και στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών 
τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.
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Τροπολογία 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(3α) Για τη διατήρηση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς, η Επιτροπή θα 
πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να 
υποβάλει πρόταση για μόνιμες 
διαρθρωτικές λύσεις, ιδίως για να 
καθορίσει τις ποσότητες δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν κατά την 
περίοδο 2013-2020, ώστε η προτεινόμενη 
πράξη να τεθεί σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 
2014.

Or. en

Τροπολογία 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Δεδομένης της ανάγκης να 
διατηρηθούν τα κίνητρα του συστήματος 
και να καταστεί το εν λόγω σύστημα 
αποτελεσματικότερο, καθώς και να 
αποκατασταθεί ο βαθμός φιλοδοξίας που 
υπήρχε την περίοδο της έγκρισης της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα, κρίνεται 
αναγκαίο να αφαιρεθεί οριστικά η 
ποσότητα των 1,4 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό για τα 
έτη 2015, 2016 και 2017.

Or. en
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Τροπολογία 29
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 διαγράφεται
Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο 
εδάφιο της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
‘Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε 
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.’

Or. el

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει στόχο τη μείωσή τους & όχι τη διαμόρφωση της τιμής. Σε 
περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος βιομηχανίας & 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το UK Dept of Energy & Climate Change τα 
έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν 
δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα ΚΜ. Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα 
είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία & Ελλάδα

Τροπολογία 30
Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
3,9%».

Or. en
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Τροπολογία 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
2,5%».

Or. en

Τροπολογία 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Ως εφάπαξ παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, αφαιρείται οριστικά η 
συνολική ποσότητα των 1,4 
δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων από την 
ποσότητα των δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό για τα έτη 2015, 2016 και 
2016, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
2β.»

Or. en
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Τροπολογία 33
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
της οδηγίας 2003/87/EΚ, προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
της οδηγίας 2003/87/EΚ, προστίθενται οι 
ακόλουθες προτάσεις:

Or. en

Τροπολογία 34
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε 
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς.

Η Επιτροπή δεν προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα για κάθε περίοδο ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής καθιερώθηκε με σκοπό να προωθήσει 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό. Το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων μείωσης διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2020. Κάθε προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών θα 
συνεπαγόταν ισχυρή στρέβλωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και θα ερχόταν, κατ’ 
επέκταση, σε αντίθεση με τους αγορακεντρικούς κανόνες του ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 35
Romana Jordan
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς.

Εφόσον καταδεικνύεται από εκτίμηση 
των επιπτώσεων ότι η Ένωση 
παρουσιάζει καθυστέρηση στην επίτευξη 
του στόχου μείωσης των εκπομπών έως 
το 2020 στο σύστημα της Ένωσης, όπως 
απαιτείται από την παρούσα οδηγία, και 
ότι ο αντίκτυπος στις εγκαταστάσεις που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα είναι περιορισμένος η 
Επιτροπή μπορεί, όταν είναι σκόπιμο, να 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1, με ημερομηνία έναρξης 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και για μέγιστη 
ποσότητα 900 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων. Οσάκις η Επιτροπή 
προτείνει την παρακράτηση 
συγκεκριμένου αριθμού δικαιωμάτων θα 
πρέπει να μεριμνήσει για την 
επανεισαγωγή των εν λόγω δικαιωμάτων 
με γραμμικό τρόπο. Η Επιτροπή δεν θα 
προβεί σε περισσότερο από μία παρόμοια 
προσαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

Η Επιτροπή μπορεί, σε έκτακτες 
περιστάσεις, να προτείνει την 
προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος για 
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λειτουργία της αγοράς. την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 και η οποία αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013 ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η 
Επιτροπή δεν θα προτείνει περισσότερο 
από μία παρόμοια προσαρμογή.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα των πλειστηριασμών, 
ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη 
ποσότητα δικαιωμάτων με βάση το 
άρθρο 10, παράγραφος 4, απαγορεύεται 
αυστηρά κάθε τροποποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ποσότητας ή μέρους της ποσότητας των 
δικαιωμάτων που πρόκειται να τεθούν σε 
πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του νομικού πλαισίου και η προβλεψιμότητα των 
πλειστηριασμών αλλά και για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 
αγορακεντρική λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις ποσότητες των διαθέσιμων 
δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν, κάθε τροποποίηση της ποσότητας ή μέρους 
της ποσότητας των δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν, θα πρέπει να 
απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε παρέμβαση με σκοπό την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος θα 
πρέπει να είναι «τεχνικής» φύσεως μόνο.

Τροπολογία 37
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε 
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Εάν σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων απαιτηθεί μία και μοναδική 
παρέμβαση στο χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της τρίτης περιόδου του ΣΕΔΕ-ΕΕ, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν αμέσως 
οικονομικά μέτρα για να αντισταθμίσουν 
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τις έμμεσες δαπάνες που επιβαρύνουν σε 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 
διάστημα τους τομείς που εκτίθενται σε 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και οι οποίες 
μετακυλίονται στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω αυτής της παρέμβασης. 
Αυτά τα οικονομικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων που ισχύουν για τον εν λόγω 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την από 14/11/12 μελέτη της Reuters Point Carbon, εκτιμάται ότι η μεταφορά του 
χρονοδιαγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο θα οδηγούσε σε αύξηση των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος των μεγαλύτερων Ευρωπαίων χρηστών ενέργειας κατά τουλάχιστον 1,2 
δις ευρώ ή 3% ετησίως για τα επόμενα 3 έτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε ενδεχόμενο μιας 
τέτοιας έκτακτης παρέμβασης να εξισορροπείται δεόντως με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους 
τομείς που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, οι οποίοι πασχίζουν να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 38
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Εάν σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων απαιτηθεί, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της τρίτης περιόδου του ΣΕΔΕ-
ΕΕ, μία και μοναδική παρέμβαση στο 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν αμέσως 
οικονομικά μέτρα για να αντισταθμίσουν 
τις έμμεσες δαπάνες που επιβαρύνουν σε 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 
διάστημα τους τομείς που εκτίθενται σε 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και οι οποίες 
μετακυλίονται στις τιμές της ηλεκτρικής 
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ενέργειας, λόγω αυτής της παρέμβασης. 
Αυτά τα οικονομικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων που ισχύουν για τον εν λόγω 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την από 14/11/12 μελέτη της Reuters Point Carbon, εκτιμάται ήδη ότι η μεταφορά 
του χρονοδιαγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο θα οδηγούσε σε αύξηση των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος των μεγαλύτερων Ευρωπαίων χρηστών ενέργειας κατά τουλάχιστον 1,2 
δις ευρώ ή 3% ετησίως για τα επόμενα 3 έτη. Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
στην Ευρώπη, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε ενδεχόμενο μεταφοράς του χρονοδιαγράμματος 
σε μεταγενέστερο χρόνο να εξισορροπείται δεόντως με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να 
αμβλύνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα.

Τροπολογία 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα των πλειστηριασμών, 
ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη 
ποσότητα δικαιωμάτων με βάση το 
άρθρο 10, παράγραφος 4, κάθε 
τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης της ποσότητας ή μέρους της 
ποσότητας των δικαιωμάτων που 
πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό, 
απαιτεί την ομοφωνία των κρατών 
μελών.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη καθορίζουν, 
ανάλογα με τις εθνικές συνταγματικές και δημοσιονομικές απαιτήσεις τους, τη χρήση των 
εσόδων που συλλέγονται από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η απόφαση για οποιαδήποτε αλλαγή 
στο χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών η οποία έχει αντίκτυπο στα έσοδα που παράχθηκαν 
μέσω των πλειστηριασμών θα πρέπει να λαμβάνεται με ομοφωνία από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε προσαρμογή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων 
όσον αφορά τις επιπτώσεις της εν λόγω 
προσαρμογής στα έσοδα πλειστηριασμού 
των κρατών μελών.
Εφόσον η προσαρμογή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των εσόδων πλειστηριασμού σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος για το 2013 
και για κάθε μεταγενέστερο έτος έως το 
2020, η Επιτροπή θα προτείνει
αντισταθμιστικά μέτρα με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στα έσοδα πλειστηριασμού 
των κρατών μελών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας για το ΣΕΔΕ, μέρος του 50% των εσόδων 
που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να μπορούν τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις 
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τους, και κατ’ επέκταση να συμμορφωθούν με τις διεθνείς απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας της ΕΕ στον τομέα του κλίματος, κάθε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των 
πλειστηριασμών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται, σε κανένα από τα κράτη μέλη, μείωση των 
εσόδων πλειστηριασμού.

Τροπολογία 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οποιαδήποτε προσαρμογή που 
συνεπάγεται περιορισμό της ποσότητας 
των δικαιωμάτων που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν το 2013 ή σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος έως το 
2020, δεν θα πρέπει να ισχύει για τα 
κράτη μέλη που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΑ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Τροπολογία 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)
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Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οποιαδήποτε προσαρμογή που 
συνεπάγεται περιορισμό της ποσότητας 
των δικαιωμάτων που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν το 2013 ή σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος έως το 
2020, δεν θα πρέπει να ισχύει για τα 
κράτη μέλη που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΒ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


