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Τροπολογία 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. Απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 2
Robert Goebbels

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. Απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αγορά του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι μια τεχνητή αγορά στην 
οποία, στην πραγματικότητα γίνεται αγοραπωλησία «καθαρού αέρα». Το καθεστώς αυτό 
επιβαρύνει τη βιομηχανία της ΕΕ και αποτελεί θείο δώρο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
επιτρέποντάς τους να διεξάγουν κάθε είδους κερδοσκοπικές δραστηριότητες που, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, φτάνουν στα όρια της απάτης. Μετά τη Ντόχα, μόνο η ΕΕ έχει ακόμη την 
αυταπάτη ότι «οι αγορές» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος.
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Τροπολογία 3
Bernd Lange

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. Απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Τροπολογία 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία της αγοράς έχει σημαντική επίδραση στις 
επιλογές που θα καταλήξουν τα κράτη μέλη μεταξύ των διαφόρων πηγών ενέργειας και της 
γενικής δομής του ενεργειακού εφοδιασμού τους. Η κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 192 
παράγραφος 2 της ΣλΕΕ.
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Τροπολογία 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) 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, ενώ το 
άρθρο 9 της ίδιας οδηγίας ορίζει, μεταξύ 
άλλων, ότι το σύνολο των δικαιωμάτων 
για όλη την ΕΕ που θα εκχωρείται κάθε 
έτος, αρχής γενομένης από το 2013, 
πρέπει να μειώνεται γραμμικά, 
ξεκινώντας από το επίπεδο του μέσου 
όρου της περιόδου 2008-2012. Η 
ποσότητα πρέπει να μειώνεται κατά 
γραμμικό συντελεστή 1,74% σε σύγκριση 
με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα 
των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά 
σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 
2008 έως 2012.

Or. en

Τροπολογία 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
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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 1,74, 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, ενώ το 
άρθρο 9 της ίδιας οδηγίας ορίζει ότι η 
ποσότητα των δικαιωμάτων θα πρέπει να 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ως 
συστήματος που βασίζεται στην αγορά, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το λεγόμενο «αναδρομικό»
μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί κατ' εξαίρεση και μόνο μία φορά.

Τροπολογία 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας 
αριθ. 2009/29/ΕΚ προσδιορίζει τον σκοπό 
του γραμμικού συντελεστή ο οποίος 
ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ και που είναι να εξασφαλιστεί
ότι το σύστημα εμπορίας των εκπομπών 
θα επιφέρει σταδιακή και προβλέψιμη 
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μείωση των εκπομπών στη διάρκεια του 
χρόνου και ότι αυτό το ενωσιακό 
καθεστώς θα συμβάλει κατά τρόπο 
αποδοτικό ως προς το κόστος στην 
εκπλήρωση της δέσμευσης που έχει 
αναλάβει η Ένωση για συνολική μείωση 
κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020.

Or. en

Τροπολογία 8
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος
2 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, η 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο μπορεί 
να ακολουθείται μόνο για την 
τροποποίηση των μη ουσιαστικών 
στοιχείων του βασικού μέσου. 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 και 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 αυτής διαδικασία. Η διαδικασία 
πλειστηριασμού αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της ανωτέρω οδηγίας. Η πρόταση της 
Επιτροπής να τροποποιηθεί το άρθρο 10, 
παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο της οδηγίας
2003/87/ΕΚ –δηλαδή ο καθορισμός των 
κατάλληλων διορθώσεων στους ετήσιους 
όγκους των δικαιωμάτων εκπομπής που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν κατά την 
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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 μπορούν να 
θεωρηθούν τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του βασικού μέσου. Ως εκ 
τούτου, οι εν λόγω διορθώσεις δεν 
μπορούν να αποφασισθούν μέσω της 
διαδικασίας επιτροπολογίας (κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο) όπως προτείνει η 
Επιτροπή· αντιθέτως, 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 της ενδεχόμενης επίδρασής της στις τιμές πιστοποιητικών, όπως 
περιγράφεται στην αναλογική ανάλυση επιπτώσεων για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1031/2010.

Τροπολογία 9
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
καθιερώθηκε με σκοπό να προωθήσει τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό ως 
προς το κόστος και οικονομικώς 
αποτελεσματικό.

Or. en
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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 10
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».

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 11
Paul Rübig
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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 
η Επιτροπή καλείται να εξετάζει τα 
ακόλουθα σημεία πριν μελετήσει το 
ενδεχόμενο να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

1. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εάν μια 
τέτοια προσαρμογή θα ήταν συμβατή με 
τον στόχο της Επιτροπής για 
επανεκβιομηχάνιση, σύμφωνα με τον 
οποίο η βιομηχανία θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο 20% του ευρωπαϊκού 
ΑΕγχΠ το 2020·
2. πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών δεν 
θα προσαρμοστεί παρά μόνο εάν υπάρχει 
κίνδυνος να μη γίνει δυνατή η επίτευξη 
του στόχου για μέιωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι 
το 2020·

’ 3. προτού εξεταστεί μια τόσο σημαντική 
ενέργεια, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
μελέτη επιπτώσεων, ώστε να εκτιμηθούν 
οι συνέπειές της στην παραγωγικότητα 
και την απασχόληση· πρέπει να 
εξασφαλιστεί, σε συμμόρφωση με την 
προσέγγιση της «έξυπνης νομοθεσίας», η 
διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με τη 
«θωράκιση της ανταγωνιστικότητας»·
4. πρέπει επίσης να εφαρμοστούν έλεγχοι 
σχετικά με τις ΜΜΕ, ώστε να 
υπολογιστεί η επίπτωση της 
προσαρμογής στις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις·
5. επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να 
προσδιοριστεί ποια βοηθήματα και 
επιδοτήσεις είναι επιβλαβή για την 
ισορροπία του CO2 και ποια έχουν 
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ευνοϊκές επιπτώσεις, με στόχο να 
προσδιοριστεί εάν η τροποποίηση της 
οδηγίας θα βελτίωνε την ισορροπία του 
CO2 ή εάν υπάρχουν ευκαιρίες για δράση 
σε άλλα πεδία·
6. εάν, μετά από διεξοδική εξέταση, 
αποφασιστεί να τροποποιηθεί το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
μέσω μιας αλλαγής των ποσοτήτων των 
προς εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων, η 
ενέργεια αυτή δεν θα πρέπει να 
ακολουθηθεί από την οριστική διαγραφή 
δικαιωμάτων, ούτε να οδηγήσει στην 
προσαρμογή του ανώτατου ορίου 
εκπομπών που έχει καθοριστεί για το 
2020· για να αντισταθμιστεί η 
συνεπαγόμενη διαταραχή στην αγορά, 
πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης ότι ο 
κατάλογος των τομέων διαρροής 
άνθρακα δεν θα περιοριστεί.

Or. de

Τροπολογία 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 αποσαφήνισης, πρέπει να 
προστεθεί στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2003/87/EΚ μια αναφορά στο 
άρθρο 9 της ίδιας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 13
Holger Krahmer

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 είναι 
εξουσιοδοτημένη να προσαρμόζει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθιερώθηκε με σκοπό να βοηθήσει 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος. 
Το σημερινό χρονοδιάγραμμα πλειστηρισμών επιδιώκει την εδραίωση της προβλεψιμότητας, 
επιτρέπει τον σχεδιασμό και θα κάνει δυνατή την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών 
CO2 έως το 2020. Κάθε προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος θα δημιουργούσε σοβαρά εμπόδια 
στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και, συνεπώς, θα ήταν αντίθετη στος βασιζόμενους στην 
αγορά κανόνες εμπορίας των εκπομπών.

Τροπολογία 14
Konrad Szymański

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 και να 
αποφευχθούν οι υπερβολικές 
διακυμάνσεις των τιμών, η Επιτροπή 
μπορεί να προσαρμόζει το 



AM\921553EL.doc 13/34 PE501.951v01-00

EL

της οδηγίας 2003/87/EΚ. χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 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 καταγεγραμμένα 
επίπεδα 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 μια φορά και αυτό μόνο κατά τη 
διάρκεια της οχτάχρονης περιόδου που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ως 
συστήματος που βασίζεται στην αγορά, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το λεγόμενο «αναδρομικό» 
μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί κατ' εξαίρεση και μόνο μία φορά.
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Τροπολογία 16
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Έως την 31η Απριλίου 2013, η 
Επιτροπή θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη 
τις υποκείμενες παραδοχές και συνθήκες 
σε επίπεδο κράτους μέλους, να 
παρουσιάσει αποδοτική ως προς το 
κόστος πρόταση πολιτικής για την 
υλοποίηση των μειώσεων που 
επιδιώκονται με τον χάρτη πορείας προς 
το 2050 για μια οικονομία περιορισμένης 
χρήσης άνθρακα, στην περίοδο μέχρι το 
2030, περιλαμβανομένων επιλογών 
πολιτικής που θα τροποποιούν την πορεία 
γραμμικών μειώσεων που ορίζει το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών μέχρι το 
2030 και θα συνυπολογίζουν έναν 
συνεκτικό στόχο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μέχρι το 2030. 

Or. en

Αιτιολόγηση

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Τροπολογία 17
Fiona Hall
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Επιπλέον της απόφασης αυτής και με 
δεδομένη την ανάγκη να διατηρηθούν τα 
κίνητρα του συστήματος όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και τις επενδύσεις, 
είναι αναγκαίο να εγκριθούν χωρίς 
καθυστέρηση διαρθρωτικά μέτρα για τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ώστε να 
αφαιρεθεί οριστικά η ποσότητα των 1,4 
δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων προς 
πλειστηριασμό για τα έτη 2015, 2016 και 
2017.

Or. en

Τροπολογία 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) 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.
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Τροπολογία 19
Holger Krahmer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a) Πέρα από την απόφαση, 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. 
Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να 
στηρίζεται σε πραγματικούς συντελεστές 
παραγωγής και όχι σε ιστορικές 
περιόδους αναφοράς, στη βάση των 
οποίων έχει γίνει σαφές ότι το ΣΕΔΕ δεν 
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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 lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Τροπολογία 21
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a) Για λόγους συνέπειας με μια 
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 
γραμμικού συντελεστή που ορίζεται στην 
οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Or. en



PE501.951v01-00 18/34 AM\921553EL.doc

EL

Τροπολογία 22
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 σύστημα αυτό 
αποτελεσματικότερο, καθώς και να 
αποκατασταθεί ο βαθμός φιλοδοξίας που 
υπήρχε την περίοδο της έγκρισης της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα, είναι 
αναγκαίο να αφαιρεθεί οριστικά η 
ποσότητα των 1,4 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό για τα 
έτη 2015, 2016 και 2017.

Or. en

Τροπολογία 23
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και στο εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
2,5%».

Or. en
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Τροπολογία 24
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1α
Στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/87/EΚ 
προστίθεται 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
2017, στη βάση της παραγράφου 2 
στοιχείο β.»

Or. en

Τροπολογία 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εισαγωγή

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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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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.

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. Όταν η Επιτροπή προτείνει 
την παρακράτηση συγκεκριμένου 
αριθμού δικαιωμάτων θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η επανεισαγωγή των εν 
λόγω δικαιωμάτων με γραμμικό τρόπο. Η 
Επιτροπή δεν προβαίνει παρά μόνο σε μία 
τέτοια προσαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
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 

Ο κανονισμός πρέπει να είναι σύμφωνος 
με άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9.
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εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Τροπολογία 28
Konrad Szymański

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.

Η Επιτροπή μπορεί, σε έκτακτες 
περιστάσεις, να προτείνει την 
προσαρμογή του χρονοσιαγράμματος 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 μπορεί να 
προτείνει παρά μόνο μία τέτοια 
προσαρμογή και μόνο μετά από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα των πλειστηριασμών, 
ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη 
ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, απαγορεύεται 
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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 29
Judith A. Merkies

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.

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 
περιορίζεται σε μία μόνο προσαρμογή, 
πριν εξετάσει διαρθρωτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ανισορροπιών της 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
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Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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.

Η Επιτροπή μπορεί, σε έκτακτες 
περιστάσεις, να προτείνει την 
προσαρμογή του χρονοσιαγράμματος 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 μπορεί να 
προτείνει παρά μόνο μία τέτοια 
προσαρμογή και μόνο μετά από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 31
Adam Gierek

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, λαμβάνονται 
αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 192 
παράγραφος 2 της ΣλΕΕ για την 
προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος για 
κάθε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»

Or. pl

(Βλ. άρθρο 192 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)



PE501.951v01-00 24/34 AM\921553EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να ασκείται τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
δηλαδή πρόκειται για ένα πεδίο με κοινές αρμοδιότητες. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
επιβάλει ούτε επιλογές πηγών ενέργειας, ούτε τη διάρθρωση του ενεργειακού εφοδιασμού των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
2003/87/CE
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 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο πρόταση προσαρμογής 
του χρονοδιαγράμματος για κάθε περίοδο 
ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς.»

Or. fr

Τροπολογία 33
Holger Krahmer

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.»

«Η Επιτροπή δεν πραγματοποιεί 
προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα για 
κάθε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθιερώθηκε με σκοπό να βοηθήσει 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος. 
Το ισχύον χρονοδιάγραμμα πλειστηριασμών θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων μείωσης 
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των εκπομπών CO2 έως το 2020 κατά τρόπο προβλέψιμο και που κάνει δυνατό τον 
προγραμματισμό. Κάθε προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος θα παρεμπόδιζε την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς και, συνεπώς, θα ήταν αντίθετη στος βασιζόμενους στην αγορά κανόνες 
εμπορίας των εκπομπών.

Τροπολογία 34
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Κάθε προσαρμογή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων 
σε επίπεδο κρατών μελών από την 
προαναφερθείσα προσαρμογή των 
εσόδων των κρατών μελών από τους 
πλειστηριασμούς.
Εφόσον η προσαρμογή που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο 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 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 
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.
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Τροπολογία 35
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε προσαρμογή θα πρέπει να ισχύει 
μόνο για τα κράτη μέλη με πλήρη 
πλειστηριασμό για τον τομέα της 
ενέργειας και να μην επηρεάζει κατά 
κανέναν τρόπο τον όγκο των προς 
εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων των 
κρατών μελών που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν την μεταβατική δωρεάν 
κατανομή για τον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγής ηλεκτρισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 10γ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την μεταβατική δωρεάν κατανομή 
για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού σύμφωνα με το άρθρο 10γ της οδηγίας για 
το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την 
ποσότητα δικαιωμάτων που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική περίπτωση το αντίστοιχο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2. Εάν υπάρχουν περιορισμοί στους όγκους των 
εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων, αυτά τα κράτη μέλη θα έχουν μικρότερους όγκους 
δικαιωμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ανεπαρκείς όγκους υπόλοιπων 
δικαιωμάτων εκπλειστηριασμού.

Τροπολογία 36
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 δ (νέο) 
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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 σχύει για τα κράτη μέλη που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙβ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που το 2005 είχαν επιτύχει μείωση τουλάχιστον 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με το έτος αναφοράς που όρισε το Πρωτόκολλο του Κιότο, έλαβαν 
ένα πρόσθετο 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς εκπλειστηριασμό, ώστε να 
αντισταθμιστεί η δαπάνη τους σε σχέση με την τεράστια μείωση των εκπομπών τα προηγούμενα 
χρόνια. Για να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών, τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙβ πρέπει να εξαιρούνται 
από τη συμμετοχή σε κάθε μηχανισμό που περιορίζει τον μελλοντικό όγκο των δικαιωμάτων 
προς εκπλειστηριασμό.

Τροπολογία 37
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 ε (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 σχύει για τα κράτη μέλη που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙα.»



PE501.951v01-00 28/34 AM\921553EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αλληλεγγύης και προς όφελος της ανάπτυξης στην Ένωση, σε ορισμένα κράτη μέλη 
χορηγήθηκε ένα πρόσθετο 10% του συνολικού όγκου των δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι χώρες 
αναμένουν υψηλότερες δαπάνες εφαρμογής όσον αφορά τη δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια. 
Για να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση των ενδεχόμενων αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών, τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙα πρέπει να εξαιρούνται 
από τη συμμετοχή σε κάθε μηχανισμό που περιορίζει τον μελλοντικό όγκο των δικαιωμάτων 
προς εκπλειστηριασμό.

Τροπολογία 38
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα των πλειστηριασμών, 
ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη 
ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, 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

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.
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Τροπολογία 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

1a. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα των πλειστηριασμών, 
ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη 
ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, 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

Τροπολογία 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 
σε επίπεδο κρατών μελών από την 
προαναφερθείσα προσαρμογή των 
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εσόδων των κρατών μελών από τους 
πλειστηριασμούς. Η Επιτροπή προτείνει 
αντισταθμιστικά μέτρα με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στα έσοδα των κρατών 
μελών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Τροπολογία 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 σχύει 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 
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ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)
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 σχύει για τα κράτη μέλη που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙβ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που το 2005 είχαν επιτύχει μείωση τουλάχιστον 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με το έτος αναφοράς που όρισε το Πρωτόκολλο του Κιότο, έλαβαν 
ένα πρόσθετο 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς εκπλειστηριασμό. Ένα 
επιπλέον μέρος των δικαιωμάτων προς εκπλειστηριασμό προοριζόταν για την αποζημίωση των 
δαπανών των κρατών μελών για τις τεράστιες μειώσεις των εκπομπών τα προηγούμενα χρόνια. 
Για να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση των ενδεχόμενων αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα των 
πλειστηριασμών, τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙβ πρέπει να εξαιρούνται 
από τη συμμετοχή σε κάθε μηχανισμό που περιορίζει τον μελλοντικό όγκο των δικαιωμάτων 
προς εκπλειστηριασμό.

Τροπολογία 43
Konrad Szymański
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 29α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η παράγραφος 1 του άρθρου 29α 
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση που, για περίοδο άνω 
των έξι συναπτών μηνών, η τιμή των 
δικαιωμάτων πλησιάζει ή υπερβαίνει το 
τριπλάσιο της μέσης τιμής των 
δικαιωμάτων των δύο προηγούμενων 
ετών στην ευρωπαϊκή αγορά άνθρακος, 
η Επιτροπή συγκαλεί αμέσως 
συνεδρίαση της επιτροπής που ιδρύθηκε 
με το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να εξετάζεται μια τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί μία άλλη στο άρθρο 29α που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου. Στη σημερινή μορφή του, το άρθρο 29α επιτρέπει μια αντίδραση σε περίπτωση 
υπερβολικών διακυμάνσεων των τιμών, στην πραγματικότητα όμως το μέτρο αυτό αναφέρεται 
μόνο στην περίπτωση που οι τιμές των δικαιωμάτων είναι υπερβολικά υψηλές. Με την 
εφαρμογή των προτεινόμενων τροπολογιών, ένα μόνο νομικό μέσο θα επέτρεπε την αντίδραση 
σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία μια κανονιστική δράση.

Τροπολογία 44
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 29α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 β
Στο άρθρο 29α παράγραφος 2, το 
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στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) ένα μέτρο που να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να καθυστερήσουν τον 
εκπλειστηριασμό ή να εκπλειστηριάσουν 
μέρος της ποσότητας που πρόκειται να 
διατεθεί μέσω πλειστηριασμού·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να εξετάζεται μια τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί μία άλλη στο άρθρο 29α που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου. Στη σημερινή μορφή του, το άρθρο 29α επιτρέπει μια αντίδραση σε περίπτωση 
υπερβολικών διακυμάνσεων των τιμών, στην πραγματικότητα όμως το μέτρο αυτό αναφέρεται 
μόνο στην περίπτωση που οι τιμές των δικαιωμάτων είναι υπερβολικά υψηλές. Με την 
εφαρμογή των προτεινόμενων τροπολογιών, ένα μόνο νομικό μέσο θα επέτρεπε την αντίδραση 
σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία μια κανονιστική δράση.

Τροπολογία 45
Konrad Szymański

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 29α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
Στο άρθρο 29α παράγραφος 2 
προστίθεται το εξής στοιχείο:
«β α) ένα μέτρο που να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τον 
εκπλειστηριασμό μέρους της ποσότητας 
που πρόκειται να διατεθεί μέσω 
πλειστηριασμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να εξετάζεται μια τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί μία άλλη στο άρθρο 29α που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια 
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δικαίου. Στη σημερινή μορφή του, το άρθρο 29α επιτρέπει μια αντίδραση σε περίπτωση 
υπερβολικών διακυμάνσεων των τιμών, στην πραγματικότητα όμως το μέτρο αυτό αναφέρεται 
μόνο στην περίπτωση που οι τιμές των δικαιωμάτων είναι υπερβολικά υψηλές. Με την 
εφαρμογή των προτεινόμενων τροπολογιών, ένα μόνο νομικό μέσο θα επέτρεπε την αντίδραση 
σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία μια κανονιστική δράση.


