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Τροπολογία 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που 
διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη 
ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που 
διευκολύνουν τη μετάβαση μη 
ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων σε 
συνθήκες ανταγωνιστικότητας

Or.en

Τροπολογία 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λόγω της περιορισμένης συμβολής του 
επιχορηγούμενου άνθρακα στο συνολικό 
ενεργειακό μείγμα, δεν δικαιολογείται 
πλέον η διατήρηση των εν λόγω 
επιχορηγήσεων για την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο 
Ένωσης.

(2) Λόγω της συμβολής του 
επιχορηγούμενου άνθρακα στο συνολικό 
ενεργειακό μείγμα, δεν δικαιολογείται  η 
διατήρηση των εν λόγω επιχορηγήσεων για 
την εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον 
το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 
διασφαλιστεί με άλλα μέσα.

Or.en
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Τροπολογία 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πολιτικές της Ένωσης που 
προωθούν τα ανανεώσιμα και χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα ορυκτά 
καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν δικαιολογούν την επ’ 
αόριστον στήριξη μη ανταγωνιστικών 
ανθρακωρυχείων. Οι κατηγορίες 
ενισχύσεων που επιτρέπονται από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1407/2002 δεν θα 
πρέπει επομένως να διατηρηθούν επ’ 
αόριστον.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει της
έλλειψης αυτόχθονων ενεργειακών πόρων
στην ΕΕ, οι πολιτικές της Ένωσης για
την προώθηση ανανεώσιμων καυσίμων
και ορεικτών καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα με στόχο 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
δικαιολογούν την παροχή στήριξης σε 
ανθρακωρυχεία· οι κατηγορίες των 
ενισχύσεων που προβλέπει ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1407/2002 θα πρέπει να 
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διατηρηθούν επ'αόριστον ·θα πρέπει 
οπωσδήποτε να διατηρηθεί κάθε μορφή 
κρατικής ενίσχυσης που αποβλέπει στη 
μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης 
που προκαλεί ο άνθρακας· τα εν λόγω 
ανθρακωρυχεία τα οποία, μετά από 
δεκαετή περίοδο, είναι σε θέση να 
καταστούν ανταγωνιστικά και τα οποία 
χρειάζονται χρηματοπιστωτική 
προώθηση από το δημόσιο τομέα 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν τεχνολογικές 
επενδύσεις για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς, θα εξαιρούνται επίσης από την 
πρόβλεψη για την κατάργηση της 
ενίσχυσης· .

Or.en

Τροπολογία 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με την επιφύλαξη των γενικών 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και
περιφερειακές συνέπειες από την παύση 
λειτουργίας των εν λόγω ορυχείων, και 
συγκεκριμένα για τη συστηματική μείωση 
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου αμετάκλητης παύσης της 
λειτουργίας τους και/ή για τη 
χρηματοδότηση έκτακτων δαπανών, και 
ιδίως των οφειλών που κληρονομήθηκαν 
από το παρελθόν.

(5) Με την επιφύλαξη των γενικών 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και 
περιφερειακές συνέπειες από την πιθανή 
παύση λειτουργίας των εν λόγω ορυχείων, 
και συγκεκριμένα για τη συστηματική 
μείωση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου αμετάκλητης παύσης της 
λειτουργίας τους και/ή για τη 
χρηματοδότηση έκτακτων δαπανών, και 
ιδίως των οφειλών που κληρονομήθηκαν 
από το παρελθόν.

Or.en
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Τροπολογία 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι ευρωπαϊκές περιοχές εξόρυξης
μπορούν να αξιοποιούν δυνατότητες 
ενίσχυσης για τη βιώσιμη αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών αλλαγών· οι κρατικές 
ενισχύσεις για την κάλυψη ενεργών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας πρέπει να συμφωνούν με την 
εσωτερική αγορά καθότι εξυπηρετούν 
στο μετριασμό των συνεπειών του
τερματισμού της παραγωγής άνθρακα· 

Or.de

Τροπολογία 27
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να μετριαστούν οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ενισχύσεων στην παραγωγή άνθρακα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο κατάλληλων μέτρων, για 
παράδειγμα στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα· 

διαγράφεται·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης κανονισμού είναι να προβλέψει μέτρα στήριξης για το κλείσιμο των μη
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ανταγωνιτικών ανθρακωρυχείων. Η συμπερίληψη περιβαλλοντικών προβληματισμών
αντιβαίνει στη λογική αυτή διότι τα εν λόγω ορυχεία καλούνται να θέσουν βραχυπρόθεσμα
τέρμα στη δραστηριότητά τους.

Τροπολογία 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να μετριαστούν οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ενισχύσεων στην παραγωγή άνθρακα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο κατάλληλων μέτρων, για 
παράδειγμα στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα.

(8) Για να μετριαστούν οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ενισχύσεων στην παραγωγή και στις 
εισαγωγές άνθρακα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλουν σχέδιο κατάλληλων 
μέτρων, για παράδειγμα στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και  των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· .

Or.en

Τροπολογία 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ένα ελάχιστο επίπεδο παραγωγής
άνθρακα, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, 
ιδίως όσα στοχεύουν στην προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα
συμβάλλει στη διατήρηση ποσόστωσης
πρωτογενών ενεργειακών πηγών που θα
επιτρέψουν τη σημαντική ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας στην Ένωση. 
Επιπλέον, μια ποσόστωση αυτοχθόνων 
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πηγών πρωτογενούς ενέργειας θα 
συμβάλλει στην προώθηση 
περιβαλλοντικών στόχων που σχετίζονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της
ενίσχυσης των αυτοχθόνων ενεργειακών 
πηγών στην Ευρώπη για την 
αντιστάθμιση της τεράστιας εξάρτησης 
της ηπείρου από ενεργειακές πηγές εκτός 
των συνόρων της, θα πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο συμπλήρωσης των 
αυτοχθόνων ενεργειακών πηγών που σε 
πολλά κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν
αποκλειστικά ο άνθρακας και μη ορυκτές 
πηγές ενέργειας. 

Or.en

Τροπολογία 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων
πληρώνει" και την ανάγκη
εσωτερίκευσης των εξωτερικών
δαπανών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποχρεούνται να καλύπτουν το κόστος
αποκατάστασης των βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών
ζημιών που προκαλούν οι 
δραστηριότητές τους. 

Or.en
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Τροπολογία 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατά την εκπλήρωση της αποστολής 
της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
μεριμνά για τη θέσπιση, διατήρηση και 
τήρηση κανονικών όρων ανταγωνισμού. 
Όσον αφορά ειδικότερα την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι ενισχύσεις στον 
κλάδο του άνθρακα δεν θα πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να επηρεάζουν την επιλογή 
πηγών εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας 
από τους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι τιμές και 
ποσότητες του άνθρακα θα πρέπει να 
συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών με βάση τους 
όρους που επικρατούν στην παγκόσμια 
αγορά.

(10) Κατά την εκπλήρωση της αποστολής 
της, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για 
τη θέσπιση, διατήρηση και τήρηση 
κανονικών όρων ανταγωνισμού. Όσον 
αφορά ειδικότερα την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι ενισχύσεις στον κλάδο του 
άνθρακα δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες 
ώστε να επηρεάζουν την επιλογή πηγών 
εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας από 
τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Κατά συνέπεια, οι τιμές και ποσότητες του 
άνθρακα θα πρέπει να συμφωνούνται 
ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών με βάση τους όρους που επικρατούν 
στην παγκόσμια αγορά. Σε κάθε
περίπτωση και προκειμένου να
αποφευχθεί το κοινωνικό ή το
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, οι αρχές της
Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο
άνθρακας από τρίτες χώρες που
κυκλοφορεί στην αγορά της Ένωσης 
εξορύσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
που αντιστοιχούν στα πρότυπα που 
απαιτούνται από τα ορυχεία της Ένωσης. 

Or.en
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Τροπολογία 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – στοιχείο η α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) "Ενεργά μέτρα της πολιτικής για την
αγορά εργασίας" μέτρα για τους
θιγόμενους εργαζόμενους για τη στήριξή
τους κατά την αναζήτηση εργασίας, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, για
εξατομικευμένα μέτρα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, για την πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας, για την προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος ή 
ενισχύσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων, 
μέτρα όπως, λ.χ. ενισχύσεις για την 
αναζήτηση εργασίας, επιδοτήσεις 
κινητικότητας ή ενισχύσεις για άτομα που 
μετέχουν σε δραστηριότητες της δια βίου 
μάθησης καθώς και μέτρα που παρέχουν 
τη δυνατότητα σε άτομα που βρίσκονται 
σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ή σε 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να 
παραμείνουν στην αγορά εργασίας ή να 
επανενταχθούν σε αυτήν.

Or.de

Τροπολογία 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν αποκλειστικά 
τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται με τον 
άνθρακα που προορίζεται για την 
ηλεκτροπαραγωγή, τη συνδυασμένη

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν αποκλειστικά 
τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται με τον 
άνθρακα που προορίζεται για την 
ηλεκτροπαραγωγή, τη συνδυασμένη 
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παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, την παραγωγή οπτάνθρακα, 
καθώς και για την τροφοδότηση 
υψικαμίνων της βιομηχανίας σιδήρου και 
χάλυβα, εφόσον ο άνθρακας 
χρησιμοποιείται στην Ένωση.

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, την παραγωγή οπτάνθρακα, 
καθώς και για την τροφοδότηση 
υψικαμίνων της βιομηχανίας σιδήρου και 
χάλυβα, καθώς και σε συνδυασμό με
έρευνες και επενδύσεις στην τεχνολογία 
με στόχο τη μείωση των ρυπαντικών 
εκπομπών άνθρακα, εφόσον ο άνθρακας 
χρησιμοποιείται στην Ένωση

Or.en

Τροπολογία 34
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η λειτουργία των συγκεκριμένων 
μονάδων παραγωγής εντάσσεται σε σχέδιο 
παύσης λειτουργίας, του οποίου η 
προθεσμία εφαρμογής δεν υπερβαίνει την 
1η Οκτωβρίου 2014·

(α) η λειτουργία των συγκεκριμένων 
μονάδων παραγωγής εντάσσεται σε σχέδιο 
παύσης λειτουργίας, του οποίου η 
προθεσμία εφαρμογής δεν υπερβαίνει την 
1η Οκτωβρίου 2020·

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμο να παύσει να χορηγείται η ενίσχυση αυτή πριν από το 2020 δεδομένου ότι 
θα προκαλούσε περαιτέρω κοινωνικές αναταράξεις κατά τη διάρκεια της συντρέχουσας 
οικονομικής κρίσης. 
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Τροπολογία 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η λειτουργία των συγκεκριμένων 
μονάδων παραγωγής εντάσσεται σε σχέδιο 
παύσης λειτουργίας, του οποίου η 
προθεσμία εφαρμογής δεν υπερβαίνει την 
1η Οκτωβρίου 2014·

(α) η λειτουργία των συγκεκριμένων 
μονάδων παραγωγής εντάσσεται σε σχέδιο 
παύσης λειτουργίας, του οποίου η 
προθεσμία εφαρμογής δεν υπερβαίνει την 
31 Δεκεμβρίου 2020·

Or.en

Τροπολογία 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής 
πρέπει να κλείσουν οριστικά σύμφωνα με 
το σχέδιο παύσης λειτουργίας·

(β) οι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής
πρέπει να κλείσουν οριστικά σύμφωνα με
το σχέδιο παύσης λειτουργίας, σε
περίπτωση που δεν έχουν καταστεί 
ανταγωνιστικές και υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνεχής λειτουργία τους δεν είναι 
σκόπιμη για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών της Ένωσης. 

Or.en
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Τροπολογία 37
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) οι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής 
πρέπει να ασκούσαν δραστηριότητες στις 
31 Δεκεμβρίου 2009·

(ε) οι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής 
πρέπει να ασκούσαν δραστηριότητες στις 
31 Δεκεμβρίου 2008·

Or.en

Τροπολογία 38
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία, και η μείωση που 
πραγματοποιείται μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε μηνών να αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 33% των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν κατά την αρχική περίοδο 
δεκαπέντε μηνών του σχεδίου παύσης 
λειτουργίας·

(f) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία, και η μείωση που 
πραγματοποιείται μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε μηνών να αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 16% των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν κατά την αρχική περίοδο 
δεκαπέντε μηνών του σχεδίου παύσης 
λειτουργίας·

Or.en
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Τροπολογία 39
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία, και η μείωση που 
πραγματοποιείται μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε μηνών να αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 33% των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν κατά την αρχική περίοδο 
δεκαπέντε μηνών του σχεδίου παύσης 
λειτουργίας·

(στ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία, και η μείωση που 
πραγματοποιείται μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε μηνών να αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 25% των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν κατά την αρχική περίοδο 
δεκαπέντε μηνών του σχεδίου παύσης 
λειτουργίας·

Or.en

Τροπολογία 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία, και η μείωση που 
πραγματοποιείται μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε μηνών να αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 33% των ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν κατά την αρχική περίοδο 
δεκαπέντε μηνών του σχεδίου παύσης 
λειτουργίας·

(στ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα 
κράτος μέλος σε κάθε συγκεκριμένη 
επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική 
πορεία. Η εν λόγω μείωση της ενίσχυσης
δεν θα εφαρμόζεται για ορυχεία που
έχουν κατορθώσει να καταστούν
ανταγωνιστικά κατά την εν λόγω περίοδο
και τα οποία χρειάζονται δημόσιες 
επενδύσεις που αποβλέπουν αποκλειστικά 
στη μείωση των ρυπαντικών επιπτώσεων 
του άνθρακα· 
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Or.en

Τροπολογία 41
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας προς τη βιομηχανία 
άνθρακα ενός κράτους μέλους δεν πρέπει 
να υπερβαίνει, για κάθε έτος μετά το 2010,
το ποσό των ενισχύσεων που χορήγησε το 
εν λόγω κράτος μέλος και ενέκρινε η 
Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1407/2002 για το 
2010·

(ζ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
παύσης λειτουργίας προς τη βιομηχανία 
άνθρακα ενός κράτους μέλους δεν πρέπει 
να υπερβαίνει, για κάθε έτος μετά το 2011, 
το ποσό των ενισχύσεων που χορήγησε το 
εν λόγω κράτος μέλος και ενέκρινε η 
Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1407/2002 για το 
2010·

Or.en

Τροπολογία 42
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο μέτρων που αποβλέπει στον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρησιμοποίηση 
άνθρακα, για παράδειγμα στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Όταν 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό 
μέτρα που αποτελούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1, δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις ενημέρωσης και αναστολής 
που επιβάλλει το άρθρο 108 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ στα κράτη μέλη σχετικά με 

διαγράφεται
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τα μέτρα αυτά, ούτε το συμβιβάσιμο των 
μέτρων αυτών με την εσωτερική αγορά.

Or.en

Τροπολογία 43
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο μέτρων που αποβλέπει στον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρησιμοποίηση 
άνθρακα, για παράδειγμα στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Όταν 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό 
μέτρα που αποτελούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1, δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις ενημέρωσης και αναστολής 
που επιβάλλει το άρθρο 108 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ στα κράτη μέλη σχετικά με 
τα μέτρα αυτά, ούτε το συμβιβάσιμο των 
μέτρων αυτών με την εσωτερική αγορά.

διαγράφεται

Or.fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης κανονισμού είναι να προβλέψει μέτρα στήριξης για το κλείσιμο των μη
ανταγωνιτικών ανθρακωρυχείων. Η συμπερίληψη περιβαλλοντικών προβληματισμών
αντιβαίνει στη λογική αυτή διότι τα εν λόγω ορυχεία καλούνται να θέσουν βραχυπρόθεσμα
τέρμα στη δραστηριότητά τους..
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Τροπολογία 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο μέτρων που αποβλέπει στον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρησιμοποίηση 
άνθρακα, για παράδειγμα στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα. Όταν 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό 
μέτρα που αποτελούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1, δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις ενημέρωσης και αναστολής 
που επιβάλλει το άρθρο 108 παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ στα κράτη μέλη σχετικά με τα 
μέτρα αυτά, ούτε το συμβιβάσιμο των 
μέτρων αυτών με την εσωτερική αγορά.

(στ) τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο μέτρων που αποβλέπει στον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρησιμοποίηση 
άνθρακα, για παράδειγμα στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όταν 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό 
μέτρα που αποτελούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1, δεν θίγονται οι 
υποχρεώσεις ενημέρωσης και αναστολής 
που επιβάλλει το άρθρο 108 παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ στα κράτη μέλη σχετικά με τα 
μέτρα αυτά, ούτε το συμβιβάσιμο των 
μέτρων αυτών με την εσωτερική αγορά.

Or.en

Τροπολογία 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν οι μονάδες παραγωγής στις οποίες 
χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν κλείσουν κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο σχέδιο 
παύσης λειτουργίας το οποίο ενέκρινε η 
Επιτροπή, το οικείο κράτος μέλος ανακτά 
όλες τις χορηγηθείσες ενισχύσεις για το 

2. Αν οι μονάδες παραγωγής στις οποίες 
χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν κλείσουν κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο σχέδιο 
παύσης λειτουργίας το οποίο ενέκρινε η 
Επιτροπή, δεν έχουν καταστεί 
ανταγωνιστικές και η συνεχής λειτουργία 
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σύνολο της περιόδου που καλύπτει το 
σχέδιο παύσης λειτουργίας.

τους δεν είναι πλέον αναγκαία υπό το 
πρίσμα των συνθηκών ενεργειακής 
αυτονομίας του εν λόγω κράτους, το 
οικείο κράτος μέλος ανακτά όλες τις 
χορηγηθείσες ενισχύσεις για το σύνολο της 
περιόδου που καλύπτει το σχέδιο παύσης 
λειτουργίας.

Or.en

Τροπολογία 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται 
στις επιχειρήσεις που ασκούν ή είχαν 
ασκήσει δραστηριότητα σχετική με την 
παραγωγή άνθρακα για την κάλυψη των 
δαπανών οι οποίες προκύπτουν ή 
προέκυψαν από την παύση λειτουργίας 
μονάδων παραγωγής άνθρακα και δεν 
έχουν σχέση με την τρέχουσα παραγωγή, 
δύνανται να θεωρηθούν συμβατές με την 
εσωτερική αγορά, εφόσον το ύψος τους 
δεν υπερβαίνει τις δαπάνες αυτές. Από τις 
ενισχύσεις αυτές μπορούν να καλύπτονται:

1. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται 
στις επιχειρήσεις που ασκούν ή είχαν 
ασκήσει δραστηριότητα σχετική με την 
παραγωγή άνθρακα για την κάλυψη των 
δαπανών οι οποίες προκύπτουν ή 
προέκυψαν από την παύση λειτουργίας 
μονάδων παραγωγής άνθρακα ή εκείνες 
που συμβάλουν στο μετριασμό των 
κοινωνικών σχετικών επιπτώσεων μέσω 
των ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας και δεν έχουν σχέση με την 
τρέχουσα παραγωγή. Από τις ενισχύσεις 
αυτές μπορούν να καλύπτονται:

Or.en

Τροπολογία 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Δαπάνες για ενεργά μέτρα της 
πολιτικής για την αγορά εργασίας και 
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κοινωνικά σχέδια.

Or.de

Τροπολογία 48
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι πόροι που χορηγεί το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν θα
περιλαμβάνονται στο ανώτατο ποσό και
μπορούν να ισχύουν παράλληλα με τις 
ενισχύσεις που προβλέπει ο παρών 
Κανονισμός.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται να υποβάλλουν αιτήσεις για χορήγηση πόρων 
του ΕΤΠ εφόσον έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας ενός ορυχείου. Οι
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της παύσης λειτουργίας ενός ανθρακωρυχείου είναι πολύ 
μεγαλύτερες από το ανθρακωρυχείο αυτό καθ'εαυτό. 

Τροπολογία 49
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο l α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(la) δαπάνες που σχετίζονται με τη 
διασφάλιση της παύσης λειτουργίας της 
μονάδας.

Or.en
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