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8.2.2017 A8-0003/142 

Τροπολογία  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφοι 2 και 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός 

συντελεστής θα είναι 2,2%. 

Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός 

συντελεστής θα είναι 2,2% και θα τελεί 

υπό επανεξέταση με στόχο να αυξηθεί 

στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024. 

 

 

 

Or. en 

8.2.2017 A8-0003/143 

Τροπολογία  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

επιβεβαίωσε ότι ένα εύρυθμο, 

αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο 

(3) Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο 

ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα ενισχυμένο μέσο για 

τη σταθεροποίηση της αγοράς θα 
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για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα 

αποτελέσει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο 

συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% 

από το 2021 και μετά· η δωρεάν κατανομή 

εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα 

υφιστάμενα μέτρα εξακολουθούν να 

ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να 

αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα 

λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον 

δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε 

άλλες μεγάλες οικονομίες, χωρίς να 

μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων 

προς πλειστηριασμό. Το μερίδιο 

πλειστηριασμών πρέπει να εκφράζεται ως 

ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, για 

να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού 

όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να 

αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί το 

συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο 

κατανοητό. 

αποτελέσουν τα κύρια ευρωπαϊκά μέσα 
για την επίτευξη του στόχου αυτού, με 

ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 

2,2% από το 2021 και μετά· η δωρεάν 

κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα 

μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά 

το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος 

διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για 

το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν 

ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες 

οικονομίες. Το μερίδιο πλειστηριασμών 

πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 

εκατό στη νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει 

να μειώνεται με την εφαρμογή 

διατομεακού διορθωτικού συντελεστή, 

για να ενισχυθεί η ασφάλεια 

προγραμματισμού όσον αφορά τις 

επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η 

διαφάνεια, να καταστεί το συνολικό 

σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό και 

να προστατευτούν οι τομείς που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής 

άνθρακα από έναν διατομεακό 

διορθωτικό συντελεστή. Οι διατάξεις 

αυτές πρέπει να τελούν υπό αναθεώρηση, 

σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού 

και να προσαρμόζονται αναλόγως, 

εφόσον είναι αναγκαίο για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Ένωσης για το κλίμα δυνάμει της εν λόγω 

συμφωνίας. 

Or. en
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8.2.2017 A8-0003/144 

Τροπολογία  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6  

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10β – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1βα) Σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2 της Συμφωνίας του 

Παρισιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αξιολογεί στην έκθεσή της, η οποία 

καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28αα, 

την χάραξη πολιτικών μετριασμού των 

επιπτώσεων στο κλίμα, 

συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων με 

βάση την αγορά, σε τρίτες χώρες και 

περιφέρειες, καθώς και τον αντίκτυπο 

των εν λόγω πολιτικών στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας. 

(1ββ) Εάν το συμπέρασμα της έκθεσης 

είναι ότι εξακολουθεί να υφίσταται 

σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, 

η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται 

σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την 

εισαγωγή συνοριακής προσαρμογής των 

εκπομπών άνθρακα, πλήρως συμβατής με 

τους κανόνες του ΠΟΕ, βάσει μελέτης 

σκοπιμότητας που θα ξεκινήσει με τη 

δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην 

Επίσημη Εφημερίδα. Ο μηχανισμός 

αυτός θα συμπεριλαμβάνει στο ΣΕΔΕ της 

ΕΕ εισαγωγείς προϊόντων που 
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παράγονται από τους κλάδους ή τους 

επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 10α. 

 

 

 


