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Τροπολογία  21 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 

 

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 µια αξιολόγηση δείχνει ότι για τους 
επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους δεν 
αναµένεται σηµαντική επίπτωση σε 
τοµείς ή υποτοµείς που εκτίθενται σε 
σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα η 
Επιτροπή µπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να προσαρµόζει το 
χρονοδιάγραµµα για την περίοδο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, 
µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η 
Ιανουαρίου 2013 ώστε να διασφαλίζεται η 

εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Η 
Επιτροπή θα πραγµατοποιεί µόνο µία 
τέτοιου είδους προσαρµογή για µέγιστο 
αριθµό 900 εκατοµµυρίων δικαιωµάτων. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Τροπολογία  22 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1a 

Τα δικαιώµατα που έχουν αποσυρθεί 
προσωρινά από την αγορά λόγω 
προσαρµογής του χρονοδιαγράµµατος για 
τους πλειστηριασµούς σύµφωνα µε το 
άρθρο 10, παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ θα επανεισαχθούν µε 
προβλέψιµο τρόπο και γραµµικά αρχής 
γενοµένης από το έτος που έπεται του 
έτους εκείνου κατά τη διάρκεια του 
οποίου είχαν αποσυρθεί για τελευταία 
φορά τα δικαιώµατα.  600 εκατοµµύρια 
από τα δικαιώµατα αυτά θα διατεθούν 
για τη σύσταση ταµείου για τη στήριξη 
της ανάπτυξης καινοτόµων τεχνολογιών 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα, σχεδίων επίδειξης και µέτρων 
που προορίζονται για τη µείωση των 
δαπανών και των ανθρακούχων 
εκποµπών ενεργοβόρων βιοµηχανιών, 
καθώς και για κοινωνικά ζητήµατα και 
παραµέτρους που σχετίζονται µε την 
απόκτηση δεξιοτήτων για τη µετάβαση 
στην οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων 
εκποµπών. Η χρηµατοδότηση θα 
παρέχεται µε βάση τις αρχές που 
καθορίζονται στο τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 10, παράγραφος 8 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, που θα ισχύει τηρουµένων 
των αναλογιών. Η διαθέσιµη χρηµατική 
ενίσχυση θα διατεθεί πριν από τα τέλη 
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του 2020. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Τροπολογία  23 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το σύστηµα 
εµπορίας εκποµπών της ΕΕ, θεσπίστηκε 
µε σκοπό να προωθήσει τη µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους 
και οικονοµικώς αποτελεσµατικό. 

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. 
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20.6.2013 A7-0046/24 

Τροπολογία  24 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 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. 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. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Τροπολογία  25 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Αναλογία των δικαιωµάτων την 
απόσυρση των οποίων προτείνει η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
για την σύσταση ταµείου µε στόχο την 
ενίσχυση της βιοµηχανικής καινοτοµίας 
και της σταθερότητας του συστήµατος 
εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Θα πρέπει 
να ανατεθεί η εντολή στην Επιτροπή να 
µεριµνήσει για τη χρησιµοποίηση 600 
εκατοµµυρίων δικαιωµάτων στο ταµείο 
αυτό µε βάση τον ισχύοντα 
χρηµατοδοτικό µηχανισµό της ΕΕ (NER 
300) για την ανάπτυξη καινοτόµων 
τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα, και την εφαρµογή τους για 
σχέδια επίδειξης και εξελίξεις που 
ενδέχεται να µειώσουν τις δαπάνες και 
τις ανθρακούχες εκποµπές ενεργοβόρων 
βιοµηχανιών, καθώς και για κοινωνικά 
ζητήµατα και παραµέτρους που 
σχετίζονται µε την απόκτηση δεξιοτήτων 
για τη µετάβαση σε οικονοµία χαµηλών 
ανθρακούχων εκποµπών. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Τροπολογία  26 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 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) 
130, SWD(2012) 131 – κόστος έµµεσων 
εκποµπών) καθώς και των κριτηρίων που 
ορίζονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) (14-
17) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (κόστος 
άµεσων εκποµπών) λαµβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και 
στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ 
των διαφορετικών τοµέων. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/27 

Τροπολογία  27 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Παρά το γεγονός ότι η τιµή του 
άνθρακα είναι χαµηλότερη από ότι 
προβλεπόταν αρχικά, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή της 
κανονιστικής συνέχειας κατά τη διάρκεια 
περιόδου εµπορίας και να λαµβάνει 
υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές 
περιστάσεις όταν θα καθορίζει τον 
κατάλογο των τοµέων και υποτοµέων οι 
οποίοι είναι πιθανό να εκτίθενται σε 
σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για 
τα έτη 2015-2019.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν η Επιτροπή µελετήσει τον κατάλογο των τοµέων σε σχέση µε τη διαρροή άνθρακα, θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση. Τοµείς, οι οποίοι επί του 

παρόντος βρίσκονται στον κατάλογο, δεν εξαιρούνται από τον νέο κατάλογο. Η βιοµηχανία έχει 

ανάγκη από µακροχρόνια προβλεψιµότητα· ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

καθοδηγείται από την αρχή της ρυθµιστικής συνέχειας. 
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Τροπολογία  28 

Matthias Groote 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

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 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) Η σηµερινή χαµηλή τιµή του CO2 
οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µεγάλη 
ποικιλία εθνικών συστηµάτων στήριξης 
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που 
είναι συνέπεια της οδηγίας για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Με σκοπό 
να αυξηθεί µακροπρόθεσµα η 
αποτελεσµατικότητα του ΣΕ∆Ε της ΕΕ 
και να εξασφαλιστεί η ρυθµιστική 
σταθερότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει µέχρι το τέλος του 2013 
δοµές για ένα καλύτερα ενσωµατωµένο 
σύστηµα το οποίο θα προωθήσει τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε επίπεδο 
ΕΕ µετά το 2020.  

Or. en 

 

 

 


