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Παράγραφος 24 - εισαγωγή 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει µέτρα 

προκειµένου να διορθωθούν οι αδυναµίες 

του ΣΕΕ και να του επιτραπεί να 

λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, 
ιδίως πραγµατοποιώντας τα ακόλουθα 
βήµατα πριν από το τέλος του 2012: 

24. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αντιµετωπίζει 
προβλήµατα που αρχικά δεν είχαν 
προβλεφθεί και ότι το συσσωρευόµενο 
πλεόνασµα δικαιωµάτων θα συµπιέζει επί 
πολλά χρόνια στο µέλλον το κίνητρο για 
προώθηση επενδύσεων σε χαµηλές 
ανθρακούχες εκποµπές· παρατηρεί ότι 
αυτό θέτει σε κίνδυνο την 
αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ ως του 
βασικού µηχανισµού της ΕΕ για τη 
µείωση των εκποµπών µε τρόπο που να 
δηµιουργεί ισότιµες συνθήκες 
ανταγωνισµού για ανταγωνιζόµενες 
τεχνολογίες, να παρέχει στις εταιρείες την 
ευελιξία να αναπτύσσουν δικές τους 
στρατηγικές µετριασµού και να 
προβλέπει συγκεκριµένα µέτρα για την 
καταπολέµηση της διαρροής άνθρακα·  

 καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει µέτρα 

προκειµένου να διορθωθούν οι αδυναµίες 

του ΣΕΕ και να του επιτραπεί να 

λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. 
Τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν: 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(α) αποκατάσταση της ισορροπίας του 
ΣΕΕ πριν από την έναρξη της τρίτης 
φάσης, µε δέσµευση σηµαντικού αριθµού 
δικαιωµάτων ούτως ώστε να 
αποκατασταθούν συνθήκες έλλειψης, 
καθιστώντας, συνεπώς, δυνατή την 
επίτευξη του αρχικού στόχου της 
παροχής κινήτρων για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών και µέτρα 
ενεργειακής αποδοτικότητας και, στη 
συνέχεια, µε την πρόταση νοµοθετικής 
πράξης για τη δυνατότητα κατάργησης 
τέτοιων δικαιωµάτων· 

(α) παρουσίαση, το ταχύτερο δυνατό, 
έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, η οποία θα εξετάζει, µεταξύ 
άλλων, τον αντίκτυπο στα κίνητρα για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Πριν από την 
έναρξη της τρίτης φάσης, η Επιτροπή, 
εφόσον αρµόζει, τροποποιεί τον 
κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο  
10(4) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ώστε να 
εφαρµοστούν κατάλληλα µέτρα που 
µπορεί να περιλαµβάνουν την 
παρακράτηση της απαραίτητης 
ποσότητας δικαιωµάτων. 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(γ) συµπερίληψη των µεταφορών στην 
εµπορία εκποµπών, ώστε να 
επιταχυνθούν η καινοτοµία και η 
ενεργειακή απόδοση σε αυτό τον τοµέα, 
να γίνει καλύτερη εσωτερίκευση του 
κόστους και να διασφαλιστεί η 
καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των διαφόρων τρόπων 
µεταφοράς·(γ) συµπερίληψη των 
µεταφορών στην εµπορία εκποµπών, 
ώστε να επιταχυνθούν η καινοτοµία και η 
ενεργειακή απόδοση σε αυτό τον τοµέα, 
να γίνει καλύτερη εσωτερίκευση του 
κόστους και να διασφαλιστεί η 
καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των διαφόρων τρόπων 
µεταφοράς· 

διαγράφεται 
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Παράγραφος 24 – στοιχείο δ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(δ) καθιέρωση, το συντοµότερο δυνατό, 
µιας οριακής τιµής για τον πλειστηριασµό 

δικαιωµάτων, που να είναι κατώτερη από 
την τιµή ανθρακούχων εκποµπών που 
εξεταζόταν όταν εγκρίθηκε η τρέχουσα 
νοµοθεσία για την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα αλλά ικανή να παρέχει 
διασφαλίσεις στις εταιρείες που 
προβαίνουν σε µακροπρόθεσµες 
επενδύσεις· 

(δ) εκπόνηση και δηµοσίευση εκτίµησης 
σχετικά µε τη σκοπιµότητα της 
καθιέρωσης µιας οριακής τιµής για τον 
πλειστηριασµό δικαιωµάτων· 
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Παράγραφος 24 – στοιχείο ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(ε) ενθάρρυνση της ζήτησης εντός του 
πλαισίου του ΣΕΕ, µε προτάσεις για την 
επέκτασή του ώστε να συµπεριληφθούν οι 
εκποµπές από ορυκτά καύσιµα που 
πωλούνται από τους τοµείς 
θερµοπαραγωγής και µεταφορών που δεν 
εκτίθενται άµεσα σε διεθνή ανταγωνισµό, 
καθώς και από τον τοµέα των θαλάσσιων 
µεταφορών· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(η) εξασφάλιση ότι, παρά ταύτα, κανένα 

από τα εν λόγω µέτρα δεν θα έχουν ως 

συνέπεια να µειώσουν τον επίπεδο 

δικαιωµάτων που παρέχονται ελεύθερα 
στη βιοµηχανία διαρροής άνθρακα έτσι 
ώστε να τηρηθεί ο δείκτης αναφοράς· 

(η) εξασφάλιση ότι, παρά ταύτα, κανένα 

από τα εν λόγω µέτρα δεν θα έχουν ως 

συνέπεια να µειώσουν τον επίπεδο 

δικαιωµάτων σε τοµείς που ενδέχεται να 
είναι επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα 
σύµφωνα µε την απόφαση περί δεικτών 
αναφοράς (Απόφαση 2011/278/EΕ της 
Επιτροπής) 

Or. en 

 

 


