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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο 
διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0416),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0203/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3,της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της….1, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της …2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20503,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C της , σ. .
2 ΕΕ C της , σ. .
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0086.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου
2012 σχετικά με τον Χάρτη πορείας για
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική
οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών το 2020 
(2011/2095(INI))1 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
εγκρίνει μέτρα για να διορθώσει τις 
ελλείψεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU
ETS) με σκοπό αυτό να λειτουργήσει 
όπως είχε προβλεφθεί αρχικά και, πριν 
από την έναρξη της τρίτης περιόδου 
εμπορίας, να τροποποιήσει, ενδεχομένως, 
τον κανονισμό που εγκρίθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ προκειμένου να 
εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα τα οποία 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν την 
παρακράτηση της απαραίτητης 
ποσότητας δικαιωμάτων.
______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Μέχρι το τέλος του 2011, είχε 
συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 955 εκατ. 
Δικαιωμάτων. Το εν λόγω πλεόνασμα
πρόκειται να αυξηθεί εάν δεν ληφθούν
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διαρθρωτικά μέτρα σχετικά με το EU
ETS.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Ένα παρόμοιο σημαντικό πλεόνασμα
δικαιωμάτων οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή
ανθρακούχων εκπομπών, συγκρινόμενη
με την αρχικά προβλεπόμενη, μειώνοντας
τα κίνητρα για επενδύσεις για επενδύσεις
σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αυξάνοντας τον κίνδυνο να 
παραμείνει η Ένωση σε υποδομές 
εντάσεως ανθρακούχων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 4

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. Η Επιτροπή δεν
θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε 
παρόμοια προσαρμογή περισσότερο από 
μια φορά και αυτό μόνο κατά τη διάρκεια 
της οχτάχρονης περιόδου που αρχίζει την 
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1η Ιανουαρίου 2013. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η προσαρμογή του
χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών θα
πρέπει να θεωρείται ως μια
βραχυπρόθεσμος δράση, παρά ως ένα
διαρθρωτικό μέτρο το οποίο έχει ως 
σκοπό να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες 
της αγοράς όσον αφορά το EU ETS, και 
δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη 
σταθερότητα και την προβλεψιμότητα 
του συστήματος EU ETS .

Or. en

Τροπολογία 6

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

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 προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα για 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 προβεί σε περισσότερο από μία 
παρόμοια προσαρμογή. 
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Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει
την τρίτη μέρα από τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) αποτελεί ένα κύριο
εργαλείο για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών της ΕΕ κατά τρόπο αποτελεσματικό
από απόψεως κόστους. Από την αρχή της δευτέρας περιόδου εμπορίας το 2008, οι εκπομπές
έχουν μειωθεί περισσότερο από 10%. Η αρχική πρόθεση της εν λόγω πολιτικής ήταν να
δημιουργήσει ένα μέτρο που θα βασιζόταν στην αγορά το οποίο θα ενίσχυε την τιμή
εκπομπών άνθρακα, επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως κατά τρόπο θετικό επενδύσεις σε 
τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράγμα το 
οποίο από την πλευρά του θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών. Όμως στη
μείωση των εκπομπών κατά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας μπορεί να συνέβαλε σε μεγάλο
βαθμό η οικονομική ύφεση, η οποία οδήγησε σε μειωμένες οικονομικές δραστηριότητες και
παραγωγή όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των εκπομπών άνθρακα το 2012. 

Παρά το γεγονός ότι κατεγράφη μια μείωση των εκπομπών από την έναρξη της εφαρμογής 
του συστήματος EU ETS, το εν λόγω σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές ανισορροπίες. 
Η τρέχουσα οικονομική κρίση συνδυασμένη με μια σημαντική εισροή πιστώσεων για τη
μείωση των εξωτερικών εκπομπών από τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) καθώς και 
ένα αριθμό ρυθμιστικών διατάξεων σχετικά με τη μετάβαση στην τρίτη περίοδο εμπορίας 
(2013-2020), οδήγησαν σε σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων. Μέχρι το τέλος του 2011 
καταγράφεται ένα πλεόνασμα 955 εκατ. δικαιωμάτων το οποίο έχει συσσωρευτεί και η τάση 
είναι να αυξηθεί. Επειδή η προσφορά δικαιωμάτων υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση, η τιμή 
εκπομπών άνθρακα έχει μειωθεί από περίπου 30 ευρώ τον τόνο CO2  σε περίπου 7 ευρώ/τόνο 
CO2. 

Η εν λόγω μείωση της τιμής εκπομών άνθρακα είναι ανεπαρκής για να ενισχύσει επαρκώς 
μια βιώσιμη τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία και ως εκ τούτου έχει καταστεί ένας 
παράγοντας μείωσης των κινήτρων για επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομών άνθρακα 
και αύξηση του κινδύνου εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποδομές έντασης 
ανθρακούχων εκπομπών. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανισορροπίες στο EU
ETS, ο εισηγητής σας προτείνει την έγκριση τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και 
μακροπρόθεσμων μέτρων. Ενώ το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των πλειστηριασμών
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020 (το αποκαλούμενο 
"αναδρομικό" μέτρο επιτροπολογίας) ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία, η έκθεση για την 
κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς εκπομπών άνθρακα το 2012 περιγράφει πιθανά 
διαρθρωτικά μέτρα. 

Ο σκοπός της εν λόγω εκθέσεως είναι να διασαφηνίσει τις νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά 
το χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων όπως καθορίζεται στην οδηγία 
87/2003/EΚ. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να
προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ. Όμως, η έγκριση παρόμοιων μέτρων θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, όπως αυτές που αντιμετωπίζει τώρα το EU ETS. Επιπλέον, με
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα του EU ETS δεν θα 
υπονομευθούν, ο εισηγητής σας προτείνει η απόφαση να προσαρμοσθεί το χρονοδιάγραμμα 
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πλειστηριασμών να λαμβάνεται μόνο μια φορά κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας του EU
ETS. Σχετικά, το προτεινόμενο βραχυπρόθεσμο μέτρο δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια 
λύση στις τρέχουσες ανισορροπίες, αλλά μάλλον ως μια επιλογή η οποία εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα του EU ETS μέχρις ότου εγκριθούν τα απαραίτητα μακροπρόθεσμα 
διαρθρωτικά μέτρα.


