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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-009  

κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Matthias Groote A7-0046/2013 

Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

 

Πρόταση απόφασης (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

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 2050 
(2011/2095(INI))1 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
εγκρίνει µέτρα για να διορθώσει τις 
ελλείψεις του συστήµατος εµπορίας 
εκποµπών της ΕΕ (EU ETS) µε σκοπό να 
λειτουργήσει αυτό το σύστηµα όπως είχε 
προβλεφθεί αρχικά και, πριν από την 
έναρξη της τρίτης περιόδου εµπορίας, να 
τροποποιήσει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
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. 

 ______________ 
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 1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0086. 

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 
εκατοµµυρίων δικαιωµάτων. Το εν λόγω 
πλεόνασµα πρόκειται να αυξηθεί εάν δεν 
ληφθούν διαρθρωτικά µέτρα σχετικά µε 
το EU ETS. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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 

(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 
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της οδηγίας 2003/87/EΚ. παρέµβαση µπορεί να δικαιολογηθεί από 
εκτίµηση του αντίκτυπου η οποία 
αποδεικνύει ότι ο αντίκτυπος σε τοµείς 
που εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα είναι περιορισµένος. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προβεί σε παρόµοια προσαρµογή 
περισσότερο από µια φορά και τούτο 
µόνο κατά τη διάρκεια της οκταετούς 
περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2013. 

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 ότι συνιστά 
βραχυπρόθεσµο δράση, και όχι 
διαρθρωτικό µέτρο το οποίο προορίζεται 
να αντιµετωπίσει τις ανισορροπίες της 
αγοράς όσον αφορά το EU ETS, και δεν 
θα πρέπει να υπονοµεύσει τη 
σταθερότητα και την προβλεψιµότητα 
του EU ETS . 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Εν όψει των πιθανώς υψηλότερων 
τιµών για τα πιστοποιητικά, θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόµενο αναθεώρησης 
των κατευθυντήριων γραµµών που 
αφορούν ορισµένα µέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήµατος 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου µετά το 2012 (SWD(2012) 
0130, SWD(2012)0131 – κόστος έµµεσων 
εκποµπών) καθώς και των κριτηρίων που 
ορίζονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) (14-
17) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (κόστος 
άµεσων εκποµπών) δεδοµένου του 
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κινδύνου διαρροής άνθρακα και 
στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ 
των διαφορετικών τοµέων. 

Αιτιολόγηση 

Ενώ σε ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς έχουν χορηγηθεί πολύ γενναιόδωρες ποσοστώσεις 

δωρεάν δικαιωµάτων υπάρχουν παραγωγοί εντατικής χρήσης ενέργειας οι οποίοι είτε εκτίθενται 

σε αθέµιτο ανταγωνισµό καθότι οι άµεσοι ανταγωνιστές τους επωφελούνται από δωρεάν 

εκχώρηση δικαιωµάτων (λόγου χάρη ο τοµέας του γύψου) είτε το επίπεδο ανταγωνισµού των 

οποίων δεδοµένης της πολύ µεγάλης έντασης ενέργειας που καταναλώνουν (για παράδειγµα ο 

τοµέας του αλουµινίου) είναι υπερβολικά χαµηλό. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραµµές για 

ορισµένες κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την κατάσταση και τα 

κριτήρια που εφαρµόζονται στον κατάλογο διαρροής άνθρακα δεν θα πρέπει να αναθεωρηθούν 

ούτως ώστε να επιτραπεί η συµπερίληψη τοµέων υψηλής ενεργειακής απόδοσης µε συγκριτικά 

χαµηλό αποτύπωµα άνθρακα. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 - εισαγωγικό µέρος 

 

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: 

Τροπολογία  8 

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 εξαιρετικές 
περιπτώσεις να προσαρµόζει το 
χρονοδιάγραµµα για την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
αρχής γενοµένης την 1η Ιανουαρίου 2013 
ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς σε περίπτωση που 
εκτίµηση του αντικτύπου αποδεικνύει ότι 
ο αντίκτυπος της εν λόγω παρέµβασης σε 
τοµείς που εκτίθενται σε σηµαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα είναι 
περιορισµένος. Η Επιτροπή δεν προβαίνει 
παρά µόνο σε µία τέτοια προσαρµογή.  
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Τροπολογία  9 

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. 

 

 


