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10.4.2013 A7-0046/10 

Τροπολογία  10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE  

 

Έκθεση A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

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

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Προτού υποβάλλει προτάσεις 
διαρθρωτικών µέτρων για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η 
Επιτροπή θα πρέπει, επιπλέον των τυχόν 
µέτρων που µνηµονεύονται στην έκθεση 
για την αγορά άνθρακα του 2012, να 
εξετάσει το ενδεχόµενο συµπερίληψης 
µέτρων στην αναθεώρηση αυτή 
προκειµένου να αµβλύνει την υπέρµετρη 
χορήγηση καθώς και την αδικαιολόγητη 
απουσία δικαιωµάτων. Η αναθεώρηση 
αυτή θα πρέπει να επιβάλλει µια 
περισσότερο δυναµική προσέγγιση όσον 
αφορά τη χορήγηση δικαιωµάτων. Η εν 
λόγω προσέγγιση θα πρέπει να στηρίζεται 
σε πραγµατικούς συντελεστές παραγωγής 
και όχι σε ιστορικές περιόδους αναφοράς, 
βάσει των οποίων έχει αποδειχθεί ότι το 
ΣΕ∆Ε δεν µπορεί να προσαρµοστεί 
καταλλήλως στις περιόδους οικονοµικής 
ανάκαµψης και ύφεσης. Η αναθεώρηση 
αυτή µπορεί επιπλέον να περιλαµβάνει 
προτάσεις για τη θέσπιση ενός 
αποτελεσµατικού µηχανισµού εποπτείας 
και ελέγχου, ο οποίος θα βασίζεται 
αποκλειστικά στους βασικούς στόχους 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και θα λειτουργεί 
ανεξάρτητα από κάθε άλλη πολιτική 
στόχευση. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Τροπολογία  11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE  

 

Έκθεση A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

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

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.» 

Όταν για τους επιµέρους βιοµηχανικούς 
κλάδους εκτιµάται ότι δεν πρέπει να 
αναµένεται σηµαντική επίπτωση στις 
εγκαταστάσεις που είναι εκτεθειµένες σε 
σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
και όταν η Επιτροπή προτείνει µέτρα 
πολιτικής προκειµένου να αντισταθµιστεί 
η δυνητική αύξηση των έµµεσων 
δαπανών,  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, 
αρχής γενοµένης από το έτος που έπεται 
της ηµεροµηνίας παρακράτησης των 
δικαιωµάτων. Η Επιτροπή δεν προβαίνει 
παρά µόνο σε µία τέτοια προσαρµογή 
µέχρι το έτος 2020». 

Or. en 



 

AM\933073EL.doc  PE507.418v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.4.2013 A7-0046/12 

Τροπολογία  12 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD  

 

Έκθεση A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

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

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη την απόφαση που 
ενέκρινε η 17η Συνδιάσκεψη των Μερών 
της Σύµβασης Πλαίσιο των Ηνωµένων 
Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή σχετικά 
µε την επικείµενη το 2015 διεθνή 
συµφωνία για το κλίµα που είναι γνωστή 
ως Πλατφόρµα του Ντέρµπαν, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι στην ουσία, µόνο ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ/ΕΖΕΣ) και η Αυστραλία (εν αναµονή των 

αποτελεσµάτων των επικείµενων οµοσπονδιακών εκλογών στις 14 Σεπτεµβρίου 2013) που 

ευθύνονται για λιγότερο από 14% των παγκόσµιων εκποµπών, έχουν συµφωνήσει στις 8 

∆εκεµβρίου 2012 στη Ντόχα για την παράταση του Πρωτοκόλλου του Κυότο της Σύµβασης 

Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, η ΕΕ θα πρέπει να αναβάλει την 

τροποποίηση τµηµάτων της πολιτικά ευαίσθητης δέσµης µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια 

που συµφωνήθηκε το 2008 έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις που αποσκοπούν στη 

σύναψη µιας νέας διεθνούς συµφωνίας σχετικά µε µέτρα προστασίας του κλίµατος. Επί του 

παρόντος, τυχόν µέτρα περιορισµού των εκποµπών στην Ευρώπη θα προκαλέσουν στην 

πραγµατικότητα τη δραµατική αύξηση των εκποµπών σε άλλες περιοχές του κόσµου, δεδοµένου 

ότι οι επιχειρήσεις µετακινούνται σε περιοχές στις οποίες το ρυθµιστικό πλαίσιο προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι περιορισµένο ή ανύπαρκτο.  
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10.4.2013 A7-0046/13 

Τροπολογία  13 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD  

 

Έκθεση A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

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

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη την έκθεση για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα του 2012 
την οποία δηµοσίευσε η Επιτροπή στις 10 
Οκτωβρίου 2012, 

Or. en 

 

 


