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Τροπολογία 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 22
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση διαγράφεται
ΑΠΟΦΑΣΗ 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

To σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει στόχο τη μείωσή τους και όχι τη διαμόρφωση της τιμής.  
Σε περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος της βιομηχανίας και 
των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα με το Τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής 
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Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου τα έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt 
δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη 
μέλη.  Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ρουμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Λιθουανία και Ελλάδα.

Τροπολογία 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 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

που καταργεί την Οδηγία 2003/87/EΚ

Or. it

Τροπολογία 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 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

που διασαφηνίζει τις διατάξεις για τον 
χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου και τροποποιεί την Οδηγία 
2003/87/ΕΚ που θεσπίζει σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).

Τροπολογία 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακος επιτυγχάνεται στην 
Ένωση, σύμφωνα με τους στόχους που 
έχουν καθοριστεί στη δέσμη «κλίμα και 
ενέργεια» της ΕΕ, κυρίως λόγω της 
οικονομικής κρίσης την οποία 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη από το 2008.

Or. it

Τροπολογία 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 
αναφέρουν ότι η πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα της ενέργειας θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ασφάλεια του 
εφοδιασμού για τα νοικοκυριά και τις 
εταιρείες σε προσιτές και ανταγωνιστικές 
τιμές και δαπάνες, κατά τρόπο ασφαλή 
και βιώσιμο.

Or. en
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Τροπολογία 27
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/EΚ1

του Συμβουλίου δεν προσδιορίζει τον 
τρόπο κατανομής, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εμπορίας, των ποσοτήτων 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

διαγράφεται

1ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32

Or. el

Τροπολογία 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 κατανομής, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εμπορίας, των ποσοτήτων 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

(1) Υφίστανται σαφείς διαρθρωτικές 
ελλείψεις στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής στην Ένωση 
(ΣΕΔΕ της ΕΕ) που έχει θεσπιστεί με την 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003: αφενός, αντί να 
εμποδίζει τη διαρροή άνθρακα έχει 
μάλλον ενθαρρύνει αυτή ενώ, αφετέρου, 
έχει προσθέσει στις ενεργειακές δαπάνες 
στους τομείς όπου ισχύει το ΣΕΔΕ όπου 
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θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

δεν υφίσταται πλέον διαρροή.

Or. it

Τροπολογία 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 κατανομής, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εμπορίας, των ποσοτήτων 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

(1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ1 δεν 
προσδιορίζει τον τρόπο κατανομής, κατά 
τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας, των 
ποσοτήτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

____________
1ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).

Τροπολογία 30
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
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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 
κατανομής, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εμπορίας, των ποσοτήτων δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν.

(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, όπως τροποποιήθηκε πολλές 
φορές και πρόσφατα με την οδηγία 
2009/29/ΕΚ της 23ης Απριλίου 20091δεν
προσδιορίζει τον τρόπο κατανομής, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας, των 
ποσοτήτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν.

____________
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63.

Or. fr

Τροπολογία 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Μέχρι το τέλος του 2011, είχε 
συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 955 εκατ. 
δικαιωμάτων. Το εν λόγω πλεόνασμα 
πρόκειται να αυξηθεί εάν δεν ληφθούν 
οιαδήποτε διαρθρωτικά μέτρα σχετικά με 
το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).

Τροπολογία 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κατάρρευση στη ζήτηση για 
δικαιώματα εκπομπών που προκλήθηκε 
από την οικονομική κρίση και τη διαρροή 
είχε ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση 
της αγοραίας αξίας των δικαιωμάτων. 
Παραδόξως, μόνο με αυτό τον τρόπο 
κατέστη δυνατόν τα ΣΕΔΕ της ΕΕ να 
τηρήσουν τον στόχο που είχε καθοριστεί 
στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της Οδηγίας 
2008/87/ΕΚ ο οποίος είναι να προωθήσει 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευρά κόστους και «οικονομικώς 
αποτελεσματικό». Είναι εύκολο να 
προβλέψουμε ότι όταν η οικονομία της 
ΕΕ αρχίζει να αναπτύσσεται εκ νέου, οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα 
αρχίσουν επίσης να αυξάνονται και, με 
αυτές, η αγοραία αξία των δικαιωμάτων.

Or. it

Τροπολογία 33
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
αναφέρει ότι ο σκοπός  του συστήματος 
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εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου είναι να προωθήσει τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό ως 
προς το κόστος και οικονομικώς 
αποτελεσματικό.

Or. en

Τροπολογία 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Ένα τόσο σημαντικό πλεόνασμα 
δικαιωμάτων οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή 
άνθρακα, συγκρινόμενη με την αρχικά 
προβλεπόμενη, μειώνοντας τα κίνητρα 
για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και αυξάνοντας τον 
κίνδυνο παραμονής σε υποδομές έντασης 
εκπομπών άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).

Τροπολογία 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Τον Νοέμβριο 2012 και σε συμφωνία 
με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, η Επιτροπή 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
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λειτουργία της αγοράς άνθρακα. Η 
έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 
ΣΕΔΕ της ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα 
μειώσεις των εκπομπών, αλλά ότι η 
ικανότητα των τελευταίων να οδηγήσουν 
σε αποδοτική απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές τίθεται υπό 
αμφισβήτηση λόγω της μεγάλης και 
αυξανόμενης ανισορροπίας μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Η 
έκθεση αναγνώρισε περαιτέρω έναν 
αριθμό επιλογών για διαρθρωτικά μέτρα 
τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν με 
σκοπό να αντιμετωπιστεί η εν λόγω 
ανισορροπία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).

Τροπολογία 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το ΣΕΔΕ της ΕΕ έχει, αφεαυτού, 
αποδειχθεί ότι δεν είναι αποτελεσματικό 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην 
συνεχίσει να υφίσταται στο τέλος του 
τρέχοντος κύκλου εμπορίου το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι είναι 
ακριβώς το 2020 που θα τεθεί σε 
εφαρμογή η νέα παγκόσμια συμφωνία 
UNFCCC.

Or. it

Τροπολογία 37
Holger Krahmer, Britta Reimers
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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 τη συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων, σε ετήσια βάση, 
για ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή 
δεν διαθέτει καμία διακριτική εξουσία 
όσον αφορά την απόλυτη ποσότητα των 
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 
2003/87/ΕΚ διαδικασία. Η διαδικασία 
πλειστηριασμού αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της ανωτέρω 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 στις ετήσιες ποσότητες 
δικαιωμάτων εκπομπής που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστούν κατά την περίοδο 
2013-2020– αποτελεί 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) όπως προτείνει η Επιτροπή. 
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Απαιτούν θέσπιση νομοθετικής πράξης 
τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο 
και από το Συμβούλιο, στη βάση 
πρότασης 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που 
καθορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, όσον αφορά το σύστημα 
εκπομπής αερίων, θεσπίστηκε 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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
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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»1 υπενθυμίζει ότι 
«η οικονομικά προσιτή και η αξιόπιστη 
πρόσβαση στην ενέργεια και τις πρώτες 
ύλες αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει 
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» και η 
ανακοίνωση καταλήγει ως εκ τούτου ότι 
«ο αντίκτυπος των τιμών της ενέργειας 
στην Ευρώπη πρέπει να λαμβάνεται 
προσεκτικά υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
των μελλοντικών ενεργειακών 
πολιτικών».
___________
1 COM(2012)0582

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 40
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
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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 και όχι τη διαμόρφωση της τιμής.  
Σε περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος της βιομηχανίας και 
των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα με το Τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου τα έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt 
δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη 
μέλη.  Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ρουμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Λιθουανία και Ελλάδα.

Τροπολογία 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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. it

Τροπολογία 42
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Britta Reimers



PE513.015v03-00 16/38 AM\940188EL.doc

EL

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 θα πρέπει να 
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 θεσπίσθηκε με σκοπό να προωθήσει 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό. Το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
διασφαλίζει προβλεψιμότητα καθώς και την επίτευξη των στόχων μείωσης του 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 43
Jean-Pierre Audy

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, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι, η Επιτροπή 
μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ. Με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας 
ανεξάρτητης αρχής υπεύθυνης για την 
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επίβλεψη του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 44
Karl-Heinz Florenz

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, η 
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ, εφόσον η εν 
λόγω παρέμβαση μπορεί να δικαιολογηθεί 
από ανάλυση της επίπτωσης, η οποία 
αποδεικνύει ότι ο αντίκτυπος σε τομείς 
που εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα είναι περιορισμένος. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει σε παρόμοια 
προσαρμογή περισσότερο από μια φορά 
και αυτό μόνο κατά τη διάρκεια της 
οχτάχρονης περιόδου που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2013.
Η μετάβαση σε οικονομία χαμηλων 
εκπομπών υδρογονάνθρακα αποτελεί μια 
σημαντική πρόκληση, ειδικότερα για 
ενεργοβόρους κλάδους της βιομηχανίας. 
Για το λόγο αυτό απαιτείται ενεργή 
υποστήριξη για τα έργα επίδειξης σε 
τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής άνθρακα. 
Για τον σκοπό αυτό η προσαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών 
αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την 
έναρξη παρόμοιας υποστήριξης. Υπάρχει 
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ήδη σχετική εμπειρία όσον αφορά την 
υποστήριξη τεχνολογιών χαμηλής 
εκπομπής άνθρακα μέσω του NER 300. 
Παρόμοια υποστήριξη θα πρέπει να 
συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω, 
καλύπτοντας και τις καινοτόμες 
τεχνολογίες, στο πλαίσιο της πολιτικής 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για 
το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα, τα έσοδα από πιστωτικά που έχουν «αφαιρεθεί 
από την αγορά» (“backloaded”) θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να βοηθηθεί η βιομηχανία 
εντάσεως ενέργειας να μειώσει τις εκπομπές CO2 με τη δημιουργία ενός βιομηχανικού ταμείου 
καινοτομίας. Αυτό θα σχεδιασθεί σύμφωνα με το πρότυπο του ήδη υφιστάμενου προγράμματος 
NER 300 που θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για το ΣΕΔΕ. Οι επιδοτήσεις του εν λόγω 
ταμείου θα διατίθενται αποκλειστικά για το λόγο αυτό και δεν θα μπορούν αργότερα να τεθούν 
σε αποθεματικό.

Τροπολογία 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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, η 
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).
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Τροπολογία 46
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι μειώσεις των εκπομπών σύμφωνα 
με την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
είναι εγγυημένες από το ανώτατο όριο 
όσον αφορά την προσφορά δικαιωμάτων, 
που θα μειώνεται κατά 1,74% ανά έτος, 
ανεξάρτητα από την τιμή του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 47
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Britta Reimers

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 
αντιπροσωπεύουν το συνολικό ανώτατο 
όριο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών.

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.
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Τροπολογία 48
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα δικαιώματα τα οποία υπόκεινται 
σε μια παρόμοια προσαρμογή θα πρέπει 
να τεθούν σε ένα στρατηγικό 
αποθεματικό για να βελτιώσουν τη 
σταθερότητα στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
καθώς και την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων για μια μετάβαση σε 
τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής άνθρακα. 
Για το σκοπό αυτό μελλοντικά 
διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση τους ως τμήμα 
αποθεματικού το οποίο θα καταστήσει το 
ΣΕΔΕ της ΕΕ ικανό να προσαρμόζεται 
καλύτερα σε ακραίες ανισορροπίες 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με βάση 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. 

Or. en

Τροπολογία 49
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Παρά το γεγονός ότι η τιμή άνθρακα 
είναι χαμηλότερη από ότι προβλεπόταν 
αρχικά, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθοδηγείται από την αρχή της 
κανονιστικής συνέχειας κατά τη διάρκεια 
περιόδου εμπορίας και να λαμβάνει 
υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές 
περιστάσεις όταν θα καθορίζει τον 
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κατάλογο των τομέων και υποτομέων, οι 
οποίοι είναι πιθανό να εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για 
τα έτη 2015-2019. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η Επιτροπή μελετήσει τον κατάλογο των τομέων σε σχέση με τη διαρροή άνθρακα, θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση. Τομείς, οι οποίοι επί του 
παρόντος βρίσκονται στον κατάλογο, δεν εξαιρούνται από τον νέο κατάλογο. Η βιομηχανία έχει 
ανάγκη από  μακροχρόνια προβλεψιμότητα· ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθοδηγείται από την αρχή της ρυθμιστικής συνέχειας.

Τροπολογία 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η προσαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά 
βραχυπρόθεσμο δράση, και όχι 
διαρθρωτικό μέτρο το οποίο προορίζεται 
να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες της 
αγοράς όσον αφορά το ΣΕΔΕ της ΕΕ.  
Με σκοπό να αντιμετωπισθεί η ανάγκη να 
προωθηθούν διαρθρωτικά μέτρα που 
είναι απαραίτητα για να διορθωθούν οι 
ελλείψεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ, θα πρέπει, 
από την 1η Ιανουαρίου 2013, να 
πραγματοποιηθεί μόνο μια παρόμοια 
προσαρμογή κατά τη διάρκεια της 
οκταετούς περιόδου που αρχίζει την 
ημερομηνία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).
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Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να υπάρξει εγγύηση της 
διαφάνειας η Επιτροπή θα πρέπει να 
δικαιολογήσει στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τις έκτακτες περιστάσεις και 
τις συνθήκες μια ενδεχόμενης νέας 
προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος για 
κάθε περίοδο μετά από αυτή που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η προσαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά μάλλον 
βραχυπρόθεσμη δράση, και όχι 
διαρθρωτικό μέτρο το οποίο αποσκοπεί 
να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες της 
αγοράς όσον αφορά το ΣΕΔΕ της ΕΕ. 

Or. fr

Τροπολογία 53
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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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 και όχι τη διαμόρφωση της τιμής.  
Σε περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος της βιομηχανίας και 
των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα με το Τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου τα έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt 
δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη 
μέλη.  Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ρουμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Λιθουανία και Ελλάδα.

Τροπολογία 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να
καταργηθεί.

Or. it

Τροπολογία 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Γενικότερα, η πολιτική για την 
αλλαγή του κλίματος, η οποία βασίζεται 
σε μηχανισμούς της αγοράς όπως 
προβλέπεται στο πρωτόκολλο του Κιότο, 
απεδείχθη αναποτελεσματική, ιδίως όταν 
οι μηχανισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται σε 
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παγκόσμια κλίμακα, και αδιαφανής. 
Προς τούτο, κρίνεται σκόπιμο να 
αξιολογήσει η ΕΕ το ενδεχόμενο 
έγκρισης, σε εύθετο χρόνο, εναλλακτικών 
πολιτικών.

Or. it

Τροπολογία 56
Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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, με στόχο 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 57
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα (CCS)και η 
ανάπτυξη ορισμένων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι επί του παρόντος 
ιδιαίτερα δαπανηρή και η αποδοτική από 
απόψεως κόστους και προσιτή ανάπτυξή
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τους θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω 
εξέλιξη των εν λόγω τεχνολογιών. Η 
μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων θα πρέπει να κατευθυνθεί 
προς την αποτελεσματική ενθάρρυνση, 
και ως εκ τούτου εξασφάλιση των 
απαραίτητων επενδύσεων στην έρευνα 
και την ανάπτυξη ώστε να έχει ως 
αποτέλεσμα την εισαγωγή στην αγορά 
τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προτού υποβάλλει προτάσεις 
διαρθρωτικών μέτρων για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η 
Επιτροπή θα πρέπει, πέραν των μέτρων 
που προτείνονται στην έκθεση για την 
αγορά άνθρακα του 2012 - να εξετάσει 
περαιτέρω μέτρα με σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι το σύστημα θα 
παραμείνει ένα σύστημα που βασίζεται 
πλήρως στην αγορά. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την 
υποχρεωτική σύνδεση των εισοδημάτων 
από τις δημοπρασίες με καινοτόμες, 
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες· ο 
κατάλογος των τομέων και υποτομέων με 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα δεν θα πρέπει 
να προσαρμοστεί, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
βεβαιότητα για τη βιομηχανία.

Or. en
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Τροπολογία 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η σημερινή χαμηλή τιμή του CO2 
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη 
ποικιλία εθνικών συστημάτων 
υποστήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που είναι συνέπεια της οδηγίας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με 
σκοπό να αυξηθεί μακροπρόθεσμα η 
αποτελεσματικότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
και να εξασφαλιστεί η ρυθμιστική 
σταθερότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει μέχρι το τέλος του 2013 
δομές για ένα καλύτερα ενσωματωμένο 
σύστημα το οποίο θα προωθήσει τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδο 
ΕΕ μετά το 2020. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου 
αποθεματικού (που θα βασίζεται στο 
NER 300) με σκοπό την υποστήριξη 
καινοτόμων, βιώσιμων τεχνολογιών στον 
τομέα της ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 60
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Όλα τα μέτρα για τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος θα πρέπει να 
σχεδιάζονται, ώστε να αναπτύξουν την 
εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα του συστήματος εμπορίας 



AM\940188EL.doc 27/38 PE513.015v03-00

EL

δικαιωμάτων εκπομπών ενώ θα 
επιτρέπουν ταυτόχρονα στην αγορά να 
καθορίσει την τιμή στην οποία θα 
πραγματοποιείται η εμπορία των 
δικαιωμάτων· θα πρέπει να υπάρχουν 
διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι 
τα άμεσα έσοδα τα οποία προκύπτουν 
από τους πλειστηριασμούς των 
δικαιωμάτων θα επενδύονται σε έρευνα, 
ώστε να καταστεί η τεχνολογία χαμηλής 
εκπομπής άνθρακα φθηνότερη.

Or. en

Τροπολογία 61
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 και όχι τη διαμόρφωση της τιμής.  
Σε περίοδο ύφεσης η Επιτροπή παρεμβαίνει ευθέως στην αγορά εις βάρος της βιομηχανίας και 
των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα με το Τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου τα έσοδα που θα προκύψουν από πλήρη απόσυρση 900Μt 
δικαιωμάτων εκπομπών θα προέλθουν δυσανάλογα από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη 
μέλη.  Η επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα είναι υψηλότερη στις: Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ρουμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Λιθουανία και Ελλάδα.

Τροπολογία 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
εισήχθη με την της οδηγία 2003/87/EΚ,
πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Ως εκ τούτου, η οδηγία 2003/87/ΕΚ 
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

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

Or. it

Τροπολογία 63
Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Britta Reimers

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.

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 του 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.
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Τροπολογία 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 το 
ακόλουθο κείμενο:

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

Όταν μια αξιολόγηση δείχνει ότι για τους 
επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους δεν 
αναμένεται σημαντική επίπτωση σε 
εγκαταστάσεις που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή 
όταν προτείνεται από την ΕΕ μέτρα με 
σκοπό την αντιστάθμιση της πιθανής 
αύξησης των έμμεσων δαπανών,  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. Όταν η Επιτροπή προτείνει 
την παρακράτηση συγκεκριμένου 
αριθμού δικαιωμάτων εξασφαλίζει ότι η 
επανεισαγωγή των εν λόγω δικαιωμάτων 
πραγματοποιείται με γραμμικό τρόπο, 
αρχής γενομένης από το έτος που έπεται 
της ημερομηνίας αφαίρεσης των 
δικαιωμάτων. Η Επιτροπή δεν προβαίνει 
παρά μόνο σε μία τέτοια προσαρμογή 
μέχρι το έτος 2020».

Or. en

Τροπολογία 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux
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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

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, προστίθεται το 
ακόλουθο κείμενο:

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

Όταν μια αξιολόγηση δείχνει ότι για τους 
επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους δεν 
αναμένεται σημαντική επίπτωση σε 
τομείς ή υποτομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή 
όταν προτείνονται από την ΕΕ μέτρα με 
σκοπό την αντιστάθμιση της πιθανής 
αύξησης των έμμεσων δαπανών,  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. Η Επιτροπή δεν προβαίνει 
παρά μόνο σε μία τέτοια προσαρμογή 
μέχρι το έτος 2020».

Or. en

Τροπολογία 66
Karl-Heinz Florenz

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.

Όταν μια αξιολόγηση δείχνει ότι για τους 
επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους δεν 
πρέπει να αναμένεται σημαντική 
επίπτωση στις εγκαταστάσεις που είναι
εκτεθειμένες σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα ή όταν η Επιτροπή 
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προτείνει μέτρα πολιτικής προκειμένου 
να αντισταθμιστεί η δυνητική αύξηση 
των έμμεσων δαπανών, η Επιτροπή
μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1, με ημερομηνία έναρξης 
την 1η Ιανουαρίου 2013 για μέγιστη 
ποσότητα 900 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων. 
Όταν η Επιτροπή προτείνει την 
παρακράτηση ενός αριθμού δικαιωμάτων 
εξασφαλίζει ότι παρόμοια δικαιώματα  
επανεισάγονται κατά τρόπο προβλέψιμο.
Η Επιτροπή δεν προβαίνει παρά μόνο σε 
μια τέτοια προσαρμογή μέχρι το έτος 
2020».
600 εκατομμύρια από τα εν λόγω 
δικαιώματα τα οποία  έχουν 
παρακρατηθεί χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση έργων επίδειξης με στόχο τη 
μείωση του CO2 σε τομείς εντάσεως 
ενέργειας («ταμείο βιομηχανικής 
καινοτομίας»). Για το σκοπό αυτό θα 
συσταθεί ένα ταμείο το οποίο θα 
βασίζεται στο μοντέλο του NER 300 
(άρθρο 10α, παράγραφος 8).
Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να 
ενισχυθούν από το εν λόγω ταμείο για τη 
βιομηχανική καινοτομία θα επιλεχθούν το 
αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Για το σκοπό αυτό τροποποιείται η 
απόφαση της Επιτροπής 2010/6670/ΕΚ1

σχετικά με τα κριτήρια και τα μέτρα για 
τη χρηματοδότηση εμπορικών έργων 
επίδειξης, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.
____________
1ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα, τα έσοδα από πιστωτικά που έχουν «αφαιρεθεί 
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από την αγορά» (“backloaded”) θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να βοηθηθεί η βιομηχανία 
εντάσεως ενέργειας να μειώσει τις εκπομπές CO2 με τη δημιουργία ενός βιομηχανικού ταμείου 
καινοτομίας. Αυτό θα σχεδιασθεί σύμφωνα με το πρότυπο του ήδη υφιστάμενου προγράμματος 
NER 300 που θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για το ΣΕΔΕ. Οι επιδοτήσεις του εν λόγω 
ταμείου θα διατίθενται αποκλειστικά για το λόγο αυτό και δεν θα μπορούν αργότερα να τεθούν 
σε αποθεματικό.

Τροπολογία 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

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.

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε 
περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς, μόνον όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχει συστηματική οικονομική 
ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος το 
λιγότερο ύψους 1% για χρονική διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους· και
β) το ποσοστό ενεργειακής πενίας σε κάθε 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 8% 
σύμφωνα με το πρότυπο του Ηνωμένου 
Βασιλείου για το ποσοστό ενεργειακής 
πενίας.

Or. en

Τροπολογία 68
Andrés Perelló Rodríguez
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 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.

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

Όταν μια παρόμοια προσαρμογή οδηγεί 
σε σημαντική αύξηση των δικαιωμάτων 
τα οποία δεν δημοπρατούνται νωρίς κατά 
τη φάση 3 του ΣΕΔΕ της ΕΕ, τα εν λόγω 
δικαιώματα χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργηθεί ένα νέο αποθεματικό που 
θα ενισχύσει τη σταθερότητα του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ και θα συμβάλει σε κοινωνικές 
πτυχές καθώς και πτυχές που αφορούν 
δεξιότητες για τη μετάβαση σε οικονομία 
χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Τροπολογία 69
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
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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 μπορεί, σε έκτακτες 
περιστάσεις, να προσαρμόσει το 
χρονοδιάγραμμα για την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, 
και η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2013, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η 
Επιτροπή δεν θα  προβεί παρά μόνο σε 
μία τέτοια προσαρμογή κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου.

Or. fr

Τροπολογία 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 δύναται, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα για κάθε περίοδο ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς. Για το χρονικό διάστημα το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή δεν θα προβεί 
σε περισσότερο από μια παρόμοια 
προσαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).
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Τροπολογία 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μελέτη 
σκοπιμότητας και ανάλυση 
κόστους/οφέλους των πολιτικών για την 
αλλαγή του κλίματος που βασίζονται σε 
μηχανισμούς διαφορετικούς από εκείνους 
της αγοράς, στην οποία θα 
περιλαμβάνεται και η καθιέρωση φόρου 
άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 72
Chris Davies

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
άρθρου 10α, παράγραφος 8, της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ με σκοπό να επεκτείνει τον 
υφιστάμενο μηχανισμό χρηματοδότησης 
της ΕΕ («NER 300») για την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλής 
εκπομπής άνθρακα, και για να τον 
εφαρμόσει επίσης σε εξελίξεις οι οποίες 
ενδεχομένως είναι σε θέση να μειώσουν 
τις δαπάνες και τις εκπομπές άνθρακα 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών.
Ο μηχανισμός θα χρηματοδοτηθεί από 
την πώληση ορισμένων ή όλων από τα εν 
λόγω δικαιώματα τα οποία βάσει αυτής 
της απόφασης παρακρατούνται 
προσωρινά από τον ΣΕΔΕ. Η διαθέσιμη 
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χρηματική ενίσχυση θα διατεθεί πριν από 
το τέλος της φάσης 3 το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υφιστάμενος μηχανισμός χρηματοδότησης «NER 300» βασίζεται στην πώληση 300 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων από το ΣΕΔΕ και υποστηρίζει την ανάπτυξη σειράς καινοτόμων 
έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πώληση των «backloaded» 
(παρακρατηθέντων) δικαιωμάτων μπορεί να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση, και αυτό θα 
πρέπει να επεκταθεί για την ενίσχυση τεχνολογικών καινοτομιών από τις οποίες θα μπορούν να 
επωφεληθούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. Παρόμοια πώληση θα μειώσει προσωρινά την τιμή 
άνθρακα ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα θα εξαιρεθούν οριστικά από το 
ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 73
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η Επιτροπή υποβάλλει, όταν θεωρεί ότι 
είναι σκόπιμο, αναθεωρημένη πρόταση 
με τον ακόλουθο στόχο:
α) τροποποίηση του άρθρου 9 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να καταστήσει 
σαφές ότι η γραμμική μείωση με 
συντελεστή 1,74% ανά έτος θα 
εξακολουθεί να ισχύει και μετά το 2020. 
Θα διεξαχθεί μια αξιολόγηση επιπτώσεων 
των διαφόρων επιλογών και για όλους 
τους οικονομικούς κλάδους και τα 
επιχειρηματικά σενάρια και, εάν αυτό 
θεωρηθεί αναγκαίο, θα εξεταστεί η 
δυνατότητα να καταστεί το σύστημα 
περισσότερο αυστηρό με σκοπό να 
επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 
της ΕΕ σε σχέση με τη μείωση των 
εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 και 
εντεύθεν. Η κατάσταση της διεθνούς 
αγοράς άνθρακα και του θέματος 
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διαρροής άνθρακα θα ληφθούν υπόψη 
στην εν λόγω αναθεώρηση·
β)  τροποποίηση του άρθρου 10 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την εισαγωγή 
ενός «ex post» μηχανισμού στο σύστημα, 
στο πλαίσιο του οποίου η έκδοση 
δικαιωμάτων κάτω από το ανώτατο όριο 
θα προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη 
το επίπεδο δραστηριότητας σε κάθε 
στάδιο του οικονομικού κύκλου. Στις 
προτάσεις εξετάζεται η δυνατότητα μιας 
«τράπεζας άνθρακα» στην οποία μπορούν 
να κατατίθενται τα πλεονασματικά 
δικαιώματα και από τα οποία μπορούν 
κατόπιν να αναληφθούν. Στην περίπτωση 
δημιουργίας παρόμοιας «τράπεζας 
άνθρακα» θα πρέπει να προβλεφθούν 
σαφείς κανόνες σε σχέση με τις 
περιστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα 
πρέπει να κατατίθενται και να 
αποσύρονται τα εν λόγω δικαιώματα·
γ)  τροποποίηση του άρθρου 10, 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα έσοδα 
τα οποία προέρχονται από την 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων 
διοχετεύονται σε επενδύσεις στον τομέα 
της έρευνας και ανάπτυξης χρονολογιών 
χαμηλής εκπομπής άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει 
από την ημερομηνία της έκδοσής της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου (6705/13).


