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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η μετάβαση προς μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα αποτελεί βασική προτεραιότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Τούτο αντικατοπτρίζεται και 
από το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδικού αντικειμένου Προσωρινή Επιτροπή 
για την Αλλαγή του Κλίματος. Βασιζόμενη στα συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου 2007 και 
σε προγενέστερα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2008 μία 
πολύ φιλόδοξη δέσμη μέτρων που θα επιτύχει μειώσεις των εκπομπών αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, ποσοστό που θα ανέλθει στο 30% στην 
περίπτωση όπου θα επιτευχθεί περιεκτική διεθνής συμφωνία. Το άλμα αυτό στην εκπόνηση 
πολιτικής στην Ευρώπη παρέχει σαφέστατο μήνυμα προς άλλα κράτη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει 
σοβαρή δέσμευση προς καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), το οποίο άρχισε να ισχύει το 2005, είναι το 
μεγαλύτερο σύστημα ανωτάτων ορίων και εμπορίας του κόσμου, καλύπτοντας δέκα χιλιάδες 
φορείς εκμετάλλευσης. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα της 
αλλαγής του κλίματος. Αποτελεί επίσης μείζονα κινητήριο μοχλό για την οικονομίας. Πολλές 
εταιρείες που καλύπτονται από το EU ETS το θεωρούν ως βασικό θέμα για τη σε μακροχρόνια 
κλίμακα λήψη αποφάσεων με δυνατό έως μεσαίου μεγέθους αντίκτυπο επί των αποφάσεων για 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαρκώς και 
περισσότερο βλέπουν το EU ETS ως μία σοβαρή, σημαντική αγορά που λειτουργεί.

Οι πρώτες δύο φάσεις του EU ETS έχουν αποδείξει ότι μία βιώσιμη εσωτερική αγορά 
δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί να θέσει τιμή στον άνθρακα. Δεν ήταν όμως χωρίς προβλήματα. 
Η εξάρτηση του συστήματος από τα σχέδια των κρατών μελών για την κατανομή δικαιωμάτων 
οδήγησε σε απότομη πτώση της τιμής για το CO2 λόγω κατανομής υπέρμετρων ποσοτήτων 
δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη, αδικαιολόγητα παράπλευρα κέρδη για πολλούς παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενεργείας, αθέμιτο ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, τον οποίον προκάλεσαν οι διαφορές 
μεταξύ των κατανομών από τα κράτη μέλη, και αβεβαιότητα για τους παράγοντες της αγοράς. 
Αυτά τα προβλήματα έχουν αντιμετωπισθεί σε μία περιεκτική ανασκόπηση του EU ETS που 
εκπονήθηκε και υπό το φως διεθνών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας μετά το Κυότο 
συμφωνίας. Τον Ιανουάριο 2008 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση αναθεωρημένου EU ETS.

Η συντάκτρια χαιρετίζει την πρόταση αναθεωρημένου EU ETS. Εν πρώτοις, με τη θέσπιση 
ενιαίου πανευρωπαϊκού ανωτάτου ορίου του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής 
(περιλαμβανομένου και ενιαίου αποθέματος για τους νεοεισερχομένους), την εναρμόνιση της 
μεθόδου κατανομής (κατά κύριον λόγο πλειστηριασμό – για τομείς που δεν παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια μία βαθμιαία κατάργηση της δωρεάν κατανομής) και τη θέσπιση βασικών 
ορισμών (όπως είναι ο ορισμό του όρου «εγκατάσταση καύσης») η πρόταση θα οδηγήσει σε 
περισσότερη εναρμόνιση και εκτενέστερη αντιμετώπιση επί ίσοις όροις. Κατά δεύτερον, το 
σύστημα θα καταστεί περισσότερο προβλέψιμο με τον ορισμό μακροτέρας περιόδου 
κατανομής και σταθερών, προβλέψιμων μειώσεων του επιπέδου του ανωτάτου ορίου. Τρίτον, 
με την επέκταση του πεδίο ορισμού προς κάλυψη νέων βιομηχανιών (π.χ. την παραγωγή 
αλουμινίου και αμμωνίας) και νέων αερίων (οξείδιο του αζώτου και υπερφθοράνθρακες) θα 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme (Ανασκόπηση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ) -
Survey Highlights, McKinsey, 2005 
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δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες εξεύρεσης αποτελεσματικών ως προς το κόστος 
τρόπων μειώσεως των εκπομπών. Τέλος η πρόταση θα μειώσει το διοικητικό άχθος (ειδικά 
για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις) χάρις στη δυνατότητα εξαιρέσεως για 
μικρές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, για να ενδυναμωθεί περαιτέρω η πρόταση και να καταστεί το σύστημα ακόμη 
περισσότερο εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό, πρέπει να επέλθει αλλαγή σε διάφορα στοιχεία 
του. Οι περισσότερες από τις εν λόγω αλλαγές αποσκοπούν στη μείωση της αβεβαιότητας και 
την τόνωση του προβλέψιμου του συστήματος. Τούτο είναι ζωτικής σημασίας από 
περιβαλλοντικής απόψεως, καθόσον η αβεβαιότητα είναι στοιχείο επιζήμιο για τον σχεδιασμό 
μελλοντικών επενδύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν μειώσεις εκπομπής – π.χ. μέσω 
αποδοτικότητας στη χρήση ενεργείας ή μέσω της ανανεώσεως πεπαλαιωμένων δυνατοτήτων 
παραγωγής.

Ανταμοιβή για τους αποδοτικότερους φορείς εκμετάλλευσης
Η ενεργειακή απόδοση συνιστά ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών προς επίτευξη μίας 
κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Συνεπώς στις περιπτώσεις όπου θα κατανεμηθούν 
δωρεάν δικαιώματα είναι σημαντικό να μην χορηγηθούν επί ιστορικής βάσεως (που στην 
πράξη υποστηρίζει τους εν ενεργεία κατόχους) αλλά βάσει των βελτίστων διαθέσιμων 
πρακτικών / βελτίστων διαθέσιμων τεχνολογιών. Κατανέμοντας τα δικαιώματα βάσει των 
πλέον αποδοτικών δεικτών αναφοράς, το σύστημα θα ανταμείβει εταιρείες με ενεργειακή 
απόδοση που έχουν επενδύσει σε μία φιλική προς το περιβάλλον διεργασία παραγωγής. Είναι 
κρίσιμης σημασίας το να συνεργασθεί η βιομηχανία στον καθορισμό αυτών των δεικτών 
αναφοράς το ταχύτερο δυνατόν, καθόσον όπου δεν υφίστανται εναρμονισμένοι δείκτες 
αναφοράς δεν πρέπει να διενεργείται δωρεάν κατανομή. Η ενεργειακή απόδοση το πλέον 
αποτελεσματικό ως προς το κόστος και απ' ευθείας διαθέσιμο εργαλείο προς μείωση των 
εκπομπών καθώς και προς επίτευξη μεγαλύτερης ασφαλείας του εφοδιασμού σε ενέργεια και 
τόνωση του ανταγωνισμού. Υπάρχει ήδη ολόκληρο φάσμα τεχνολογιών ενεργειακής 
απόδοσης οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν με βραχείς χρόνους παράδοσης. Στο μέλλον το 
EU ETS θα μπορούσε να συνδέεται με ένα εναρμονισμένο σύστημα 'λευκών πιστοποιητικών', 
το οποίο να προάγει τις εξοικονομήσεις ενεργείας και την ενεργειακή απόδοση. Έχει σημασία 
να εξετάσει η Επιτροπή αυτές τις δυνατότητες κατά τον αρμόζοντα τρόπο.

Έσοδα πλειστηριασμού
Έχει υπολογισθεί ότι τα έσοδα από τη θέση δικαιωμάτων σε πλειστηριασμό θα ανέρχονται σε 
τουλάχιστον € 33 δισ. κατ' έτος (υποθέτοντας διενέργεια πλειστηριασμού μόνον για την 
ηλεκτροπαραγωγή και μία σχετικά μετρημένη τιμή CO2)1. Στην πρόταση αυτά τα έσοδα 
πηγαίνουν στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών με 'ηθική υποχρέωση' να προορίζεται 
ένα ποσοστό τους για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος κατά την ευρεία έννοια. 
Όμως τούτο δεν είναι επαρκώς δεσμευτικό και θα μπορούσε να οδηγήσει στο να 
"εξαφανίζονται" τα έσοδα στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Τούτο θα ήταν μία 
απολεσθείσα ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα προς μείωση των εκπομπών και 
παροχή στήριξης προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, κατά προτίμηση σε ένα επίπεδο της ΕΕ.

Πληροφορίες προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών και 

                                               
1 "Έχει η ΕΕ επαρκείς πόρους προς επίτευξη των στόχων της σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και την 
αλλαγή του κλίματος". Τμήμα Πολιτικής Υποθέσεων Προϋπολογισμού, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008.
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χειραγώγηση της αγοράς
Στη διάρκεια μιας μέσης εβδομάδας διενεργείται εμπορία άνω των 10 εκατομμυρίων 
δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα μία αγορά αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η νομική φύση 
αυτών των δικαιωμάτων δεν είναι ωστόσο σαφής. Μερικά κράτη τα θεωρούν χρηματοπιστωτικά 
μέσα, η εμπορία των οποίων τυγχάνει της εποπτείας της αρχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
ενώ άλλα τα θεωρούν συνήθεις φυσικές πρώτες ύλες και μόνον τα παράγωγά τους θεωρούνται 
ως χρηματοπιστωτικά μέσα1. Για να αποφεύγονται η χειραγώγηση της αγοράς και οι πράξεις 
προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών έχει σημασία να εξετάσει κανείς 
πώς να εφαρμόζει τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στα δικαιώματα εκπομπών 
αερίων. Χάρις στην εφαρμογή παρομοίων κανόνων η διαμόρφωση τιμής στην αγορά θα 
βασίζεται περισσότερο σε σχετικές με την αγορά πληροφορίες και ολιγότερο σε κερδοσκοπία 
που λειτουργεί εις βάρος του ανταγωνισμού, επί παραδείγματι μέσω κερδοσκοπικών αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου (hedge funds) ή κρατικών επενδυτικών ταμείων (sovereign wealth funds). 
Πέραν τούτων η δημοσίευση πληροφοριών που επηρεάζουν την αγορά από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές και σαφείς κανονιστικές διατάξεις, καθόσον η 
γνωστοποίηση στοιχείων που επηρεάζουν την αγορά έχει δυνάμει τεράστιες οικονομικές 
συνέπειες. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για εκείνες τις πληροφορίες που επηρεάζουν το 
χρηματιστήριο.

Διαρροή άνθρακα
Εφόσον δεν έχει ακόμη θεσπισθεί ένα πλαίσιο σε παγκόσμια κλίμακα, ένα καθεστώς μειώσεως 
εκπομπών υπερβολικά επαχθές θα μπορούσε να οδηγήσει εταιρείες να μετακινήσουν την 
παραγωγή τους εκτός ΕΕ. Τούτο όχι μόνον θα είχε οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αλλά 
και θα υπονόμευε τους περιβαλλοντικούς στόχους – καθόσον αυτές οι εταιρείες δεν θα 
υφίσταντο πλέον τους ιδίους ελέγχους εκπομπών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού 
του προβλήματος, μεταθέτει όμως τη λύση του. Έως το 2010 οι τομείς που είναι ευάλωτοι σε 
διαρροή άνθρακα θα έχουν προσδιορισθεί και έως το 2011 η Επιτροπή θα προτείνει τη λήψη 
δυνατών μέτρων προληπτικού χαρακτήρα (100% δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων και/ή 
κάλυψη εισαγωγών από το EU ETS). Πέραν τούτων ο κατάλογος ευάλωτων τομέων θα 
τυγχάνει ανασκόπησης ανά τριετία. Η συντάκτρια σαφώς και προτιμά μία παγκόσμια 
συμφωνία, η οποία θα καλύπτει όλες τις σχετικές εταιρείες και τους σχετικούς τομείς. Στην 
περίπτωση όπου ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτευχθεί, 'δεύτερη καλύτερη' επιλογή θα ήταν η 
σύναψη παγκοσμίων τομεακών συμφωνιών (με αντικειμενικούς, επαληθεύσιμους στόχους 
μειώσεως εκπομπών). Όμως εάν αμφότερα δεν πραγματοποιηθούν, η ΕΕ χρειάζεται να έχει 
θεσπίσει μηχανισμό που θα παρέχει τη βεβαιότητα και το προβλέψιμο που απαιτούνται για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανανέωση των χαρτοφυλακίων ενεργητικού στους 
συγκεκριμένους τομείς. Έχοντας κατά νου ότι το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί το 2013, οι 
επιχειρήσεις και οι επενδυτές χρειάζεται να έχουν νωρίτερα και σε περισσότερο 
μακροπρόθεσμη κλίμακα βεβαιότητα περί του πόσα δικαιώματα θα λάβει έκαστος τομέας. Αφ' 
ετέρου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να τεθούν περιττά εμπόδια εάν ορίσει η 
ΕΕ τώρα ποίοι τομείς θα τύχουν προστασίας μέσω δωρεάν δικαιωμάτων. Ο καλύτερος τρόπος 
για να εξασφαλισθεί βεβαιότητα για τους παράγοντες της αγοράς χωρίς να υπονομευθούν οι 
διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι η επίσπευση των χρόνων της Επιτροπής και επιμήκυνση της 
περιόδου μεταξύ ανασκοπήσεων, ενώ θα εξασφαλίζεται ότι δεν διενεργούνται εξαγγελίες πριν 
από την αναμενόμενη ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο 2009.

                                               
1 Εφαρμογή της οδηγίας περί εμπορίας εκπομπών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος, 2008.
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Μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και διοικητικό άχθος
Είναι προς το συμφέρον των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων να ηγηθούν και να 
επενδύσουν σε τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ωστόσο το ακριβές κανονιστικό 
περιβάλλον χρειάζεται να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία ευρίσκονται. Η 
πρόταση επιτρέπει τον αποκλεισμό μικρών εγκαταστάσεων καύσης (κάτω των 25MW) από το 
σύστημα εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή ισοδύναμα μέτρα. Αυτό το κατώφλι είναι μάλλον 
χαμηλό. Το ένα τρίτο του συνόλου των εγκαταστάσεων καύσεως που καλύπτονται από το 
σύστημα είναι σχετικά μικρές (κάτω των 50MW), αλλά από κοινού αντιστοιχούν σε μόλις 2% 
του συνόλου των εκπομπών που καταγράφονται1. Φαίνεται επομένως να είναι αποτελεσματικό 
ως προς το κόστος το να αυξήσει κανείς το κατώφλι για να επιλέγουν οι μικρές εγκαταστάσεις 
να μην εντάσσονται στο σύστημα (επί παραδείγματι στο εν ισχύι κατώφλι για την οδηγία 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης – οδηγία IPPC). 

Περαιτέρω εναρμόνιση
Προς παροχή περισσότερης ασφαλείας δικαίου και για τη δημιουργία συνθηκών επί ίσοις όροις 
εντός της ΕΕ πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εναρμόνισης. Τούτο ισχύει για τους 
ορισμούς (επί παραδείγματι για το κλείσιμο), αλλά επίσης και για τέλη/επιβαρύνσεις και 
πρόστιμα/χρηματικές ποινές. Επί παραδείγματι για παρόμοιες παραβιάσεις τα μέγιστα πρόστιμα 
αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών: από € 600 έως € 15 εκατ..

Διεθνείς πτυχές
Το EU ETS πρέπει να συνιστά το πρώτο βήμα προς ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών. Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να καθίσταται δυνατή η σύνδεση άλλων 
συστημάτων εμπορίας με το EU ETS και – χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά κοινοτικά μέσα –
να ενθαρρυνθούν τρίτα κράτη που συνορεύουν με την ΕΕ να συμμετάσχουν στο EU ETS. Για 
τα αναπτυσσόμενα κράτη η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία που προσφέρει το 
EU ETS για να τα βοηθήσει να καταστούν κράτη ουδέτερα από πλευράς εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα προβαίνοντας στις απαραίτητες επενδύσεις και μέσω της μεταφοράς γνώσεως.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

                                               
1 όπως προηγουμένως, σ. 7.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων χωρών και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη διαδικασία μείωσης των 
εκπομπών.

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο 
κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της
επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 
κορυφωθούν έως το 2020. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες 
από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των 
ανεπτυγμένων και προσφάτως 
εκβιομηχανισμένων χωρών και τη
συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών 
στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μερίδιο των εκπομπών από τα προσφάτως εκβιομηχανισμένα κράτη αυξάνει 
συνεχώς, είναι αναγκαίο να ορισθεί ως στόχος η εξασφάλιση της συμμετοχής τους και όχι 
απλώς το να ενθαρρυνθούν να το πράξουν.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Με το ψήφισμά του της 31ης 
Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την έκβαση 
της Διάσκεψης για την Αλλαγή του 
Κλίματος που διεξήχθη στο Μπαλί 
(COP 13 και COP/MOP 3) το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπενθύμιζε τη θέση του ότι 
τα εκβιομηχανισμένα κράτη πρέπει να 
αναλάβουν δέσμευση να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30% έως 
το 2020 και κατά 60-80% έως το 2050 εν 
συγκρίσει προς τις τιμές του έτους 1990. 
Δεδομένου ότι αναμένει οι 
διαπραγματεύσεις της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων COP 15 που θα διεξαχθεί 
στην Κοπεγχάγη το 2009 να έχουν θετική 
έκβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αρχίσει να προετοιμάζει στόχους 
μεγαλύτερης μειώσεως των εκπομπών για 
το 2020 και μετέπειτα, πρέπει δε να 
επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι μετά το 
2013 στο κοινοτικό σύστημα υπάρχει 
πρόνοια για αυστηρότερα ανώτατα όρια 
εκπομπών, εάν απαιτούνται, ως τμήμα 
της συμβολής από την Ένωση σε μία νέα 
διεθνή συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθούν οι μεγάλες φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ο καλλίτερος τρόπος για να επιτελεσθεί τούτο είναι 
μέσω διεθνούς συμφωνίας η οποία είναι προς επίτευξη στην Κοπεγχάγη έως το τέλος του έτους 
2009. Η ανά χείρας πρόταση πρέπει να ιδωθεί ως απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης που έχει 
αναλάβει η ΕΕ επ' αυτού, αλλά επίσης ως σήμα ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για τους υψηλότερους 
στόχους που θα τίθενται με τη νέα συμφωνία. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα 
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα 
πρέπει έως το 2020 να μειωθούν κατά 21%
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
εκπομπών τους για το 2005.

(4) Προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών 
στόχων, δέουσα θεωρείται η χάραξη μιας 
προβλέψιμης κατεύθυνσης σύμφωνα με 
την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων 
που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα θα πρέπει να μειωθούν. Για να 
υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από 
πλευράς κόστους η δέσμευση της 
Κοινότητας σχετικά με μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα 
του διεθνώς αναγνωρισμένου έτους βάσης 
για το Κυότο 1990, τα κατανεμητέα 
δικαιώματα εκπομπών για τις 
εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει έως το 
2020 να μειωθούν κατά 15% σε σχέση με 
τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών τους για 
το 2005.

Αιτιολόγηση

Σε αυτόν τον υπολογισμό το σύνολο εκπομπών εάν κανείς εφαρμόσει μείωση 20% έναντι του 
1990 ανέρχεται σε 4,65 δισ. τόννους. Έως το 2020 πρέπει να έχουν επιτευχθεί μειώσεις 2,67 
δισ. τόννων από τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ETS. Ο υπολογισμός επομένως δεικνύει –
αντιθέτως προς τον ισχυρισμό της Επιτροπής – ότι από τους τομείς τους οποίους καλύπτει το 
ETS πρέπει να ζητείται μείωση των εκπομπών κατά 15% έναντι εκείνων του έτους 2005 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Τα ζωντανά δένδρα καθώς και η 
ξυλεία και τα παράγωγά της 
αντιπροσωπεύουν πολύ σημαντική πηγή 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. 
Επιπροσθέτως η ξυλεία καθιστά δυνατή 
την καταπολέμηση του φαινομένου του 
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θερμοκηπίου αντικαθιστώντας την 
ενέργεια από ορυκτές πηγές. Εν 
κατακλείδι τα δάση αντιπροσωπεύουν 
πραγματικούς φυσικούς ταμιευτήρες 
άνθρακα, ο οποίος όμως ελευθερώνεται 
στην ατμόσφαιρα όταν τα δάση 
εκριζώνονται και καίγονται, εξ ου και η 
σημασία της θέσπισης μηχανισμών 
προστασίας των δασών για να 
μετριάζεται η θέρμανση του πλανήτη. 

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στη χρήση του εδάφους (π.χ. καταστροφή των δασών στις τροπικές περιοχές) λέγεται 
ότι ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου παγκοσμίως. 
Ετησίως οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
καταστροφή των δασών ανέρχονται σε 6 δισ. τόννους ισοδύναμου CO2. 

Μόνον στη Γαλλία η αποταμιευμένη ποσότητα αντιπροσωπεύει 15,6 εκατ. τόννους άνθρακα και 
παγιδεύει 10% των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η τιμή υποκατάστασης 
εκτιμάται σε 14 εκατ. τόννους άνθρακα. Χωρίς δάση και ξυλεία η Γαλλία θα εξέπεμπε 108 εκατ. 
τόννους περισσότερο άνθρακα, ήτοι 20% περισσότερο.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 β) Δεδομένου σημαντικού δυναμικού 
προς μετριασμό της θέρμανσης του 
πλανήτη που αντιπροσωπεύει ο τομέας 
των δασών, πρέπει να θεσπισθούν 
κίνητρα προς αναβάθμιση και ανάπτυξή
του, με τον δέοντα σεβασμό προς τις 
άλλες λειτουργίες που επιτελούν τα δάση. 

Αιτιολόγηση

Στην έκθεση έρευνας της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Εξέλιξη του 
Κλίματος (IPCC) του 2007 δηλώνεται ότι ‘μακροπροθέσμως μία βιώσιμη στρατηγική 
διαχείρισης δασών με στόχο τη διατήρηση ή και αύξηση του άνθρακα που είναι αποταμιευμένος 
στα δάση με παράλληλη εξασφάλιση της ετήσιας παραγωγής ξυλείας κατασκευών, ξυλείας 
κατάτριψης, ξυλείας για ενέργεια από το δάσος θα φέρει τα μεγαλύτερα οφέλη μετριασμού’. 
Υπενθυμίζεται το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007, το οποίο 
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καλεί την Επιτροπή να περιλάβει ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δασοκομία 
στο σύστημα ETS. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ και η οδηγία 
2004/101/ΕΚ που την τροποποιεί πρέπει 
να ευθυγραμμισθούν στις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χρήση της γης, τις μεταβολές στη χρήση 
της γης και τη δασοκομία (LULUCF).

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο του Κυότο ορίζει στατιστικούς στόχουςγια τις εκπομπές αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στα εκβιομηχανισμένα κράτη που περιέχονται στο Παράρτημα Β. 
Πλείονα άρθρα παραπέμπουν σε δραστηριότητες LULUCF, ήτοι τη δενδροφύτευση, την 
αναδάσωση, την καταστροφή δασών, τη διαχείριση δασών, τη διαχείριση της γης προς αγροτική 
εκμετάλλευση, τη διαχείριση των βοσκοτόπων και την αποκατάσταση της φυτοκάλυψης. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Το κοινοτικό σύστημα πρέπει να 
συνδέεται πλήρως με τους βασιζόμενους 
σε σχέδια μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου 
του Κυότο με την εγγραφή 
δραστηριοτήτων LULUCF εντός του 
πεδίου εφαρμογής των οδηγιών
2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2004/101/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δασοκομία και 
τον αγροτικό τομέα.
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Ο τομέας της δασοκομίας και πλείονες φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν την 
εγγραφή των δραστηριοτήτων LULUCF στο EU ETS. Τονίζουν τον κρίσιμης σημασία 
αντίκτυπο αυτών των δραστηριοτήτων επί της αλλαγής του κλίματος επισημαίνοντας ότι η 
καταστροφή των δασών ευθύνεται επί του παρόντος για 20% των εκπομπών του φαινομένου 
του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Η Εγγραφή αυτών των δραστηριοτήτων στο σύστημα θα ήταν 
επίσης τρόπος για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στα μη εκβιομηχανισμένα κράτη.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 γ) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τους 
τρόπους εγγραφής δραστηριοτήτων
LULUCF εντός του πεδίου εφαρμογής 
των οδηγιών 2003/87/ΕΚ και 
2004/101/ΕΚ υπό το φως τόσο της 
τεχνικής προόδου όσο και των 
προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη 
Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος 
που διεξήχθη στο Μπαλί. Πρέπει να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση επί του 
θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο έως τα τέλη 
2008.

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν επικρίνει την Επιτροπή διότι δεν αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της 
να αποκλείσει τις δραστηριότητες LULUCF και εκφράζουν τη λύπη τους για αυτή την απόφαση, 
καθόσον τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2007 και το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη Διάσκεψη για την 
Αλλαγή του Κλίματος που διεξήχθη  στο Μπαλί ζητούσε από την Επιτροπή να εγγράψει τις 
δραστηριότητες LULUCF στο EU ETS. Η εγγραφή αυτών των δραστηριοτήτων στα 
αναπτυσσόμενα κράτη θα συνιστούσε μη αμελητέα πηγή χρηματοδότησης ικανή να εξασφαλίσει 
τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση των δασών που έχουν υποστεί πλήγματα. 
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ειδικότερα μέτρα 
φορολόγησης, για μικρές εγκαταστάσεις οι 
εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο των 10.000 τόνων CO2
ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί μια 
διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται. Το εν λόγω ανώτατο όριο 
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από 
άποψη μείωσης των διοικητικών δαπανών 
για κάθε τόνο που εξαιρείται από το 
σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά 
με τη συχνότητα της αναθεώρησης των 
αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

(10) Όπου ισχύουν αντίστοιχα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
ειδικότερα μέτρα φορολόγησης, για μικρές 
εγκαταστάσεις οι εκπομπές των οποίων δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 25 000
τόννων CO2 ετησίως, πρέπει να προβλεφθεί 
μια διαδικασία η οποία να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τέτοιες μικρές 
εγκαταστάσεις από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται, μολονότι πρέπει να 
επιτρέπεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις να 
παραμένουν εθελουσίως εντός του 
συστήματος της Κοινότητας. Το εν λόγω 
ανώτατο όριο παρέχει το μέγιστο κέρδος 
από άποψη μείωσης των διοικητικών 
δαπανών για κάθε τόνο που εξαιρείται από 
το σύστημα για λόγους διοικητικής 
απλούστευσης. Κατά την ανασκόπηση της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο να μεταβληθεί αυτό το 
ανώτατο όριο λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνεισφορά των μικρών εγκαταστάσεων 
στο σύνολο των εκπομπών, το βάρος του 
διοικητικού άχθους και την εμπειρία που 
έχει αποκομισθεί από τη θέσπιση 
ισοδυνάμων μέτρων. Ως συνέπεια της 
μετακίνησης από τις πενταετείς περιόδους 
κατανομής και προκειμένου να ενισχυθούν 
οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα, 
πρέπει να καθοριστούν διατάξεις σχετικά με 
τη συχνότητα της αναθεώρησης των αδειών 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να συνεχίσει να αναζητεί κανείς δυνατότητες προς περαιτέρω μείωση του διοικητικού 
άχθους που τίθεται στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αποφυγή περιττού διοικητικού 
κόστους και γραφειοκρατίας και τόνωση της αποδοτικότητας του συστήματος. Επί του παρόντος ένα 
τρίτο του συνόλου των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα είναι μικρές εγκαταστάσεις 
οι οποίες από κοινού αντιστοιχούν μόλις στο 2% του συνόλου των εκπομπών που έχουν καταγραφεί. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός 
θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή της 
κατανομής, καθώς πρόκειται για το 
απλούστερο σύστημα που γενικά θεωρείται 
και το αποδοτικότερο από οικονομικής 
άποψης. Με τον τρόπο αυτό, θα εξαλειφθεί 
η δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ 
οι νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια βάση με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

(13) Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα 
πρέπει να καταβληθεί από την ευρωπαϊκή 
οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος με την κατά το δυνατόν 
υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη 
βάσει πλήρως εναρμονισμένων 
προϋποθέσεων κατανομής εντός της 
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός θα 
αποτελεί τη βασική αρχή της κατανομής, 
καθώς πρόκειται για το απλούστερο 
σύστημα που γενικά θεωρείται και το 
αποδοτικότερο από οικονομικής άποψης. 
Με τον τρόπο αυτό, θα εξαλειφθεί η 
δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ οι 
νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που 
αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα θα 
τεθούν στην ίδια βάση με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρακολουθεί τη διενέργεια 
πλειστηριασμών και την εν συνεχεία 
λειτουργία της αγοράς άνθρακα για να 
εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω δύο στόχοι 
επιτυγχάνονται. Για να εξασφαλίζεται 
κοινή και συνεπής προσέγγιση στη 
διενέργεια πλειστηριασμών σε ολόκληρη 
την Κοινότητα, τη διενέργεια 
πλειστηριασμών πρέπει να διαχειρίζεται η 
Επιτροπή ή μία αρμόδια αρχή την οποία 
καθορίζει η Επιτροπή. Τούτο θα 
εξασφαλίζει επίσης ότι τα έσοδα 
πλειστηριασμού μπορεί να τίθενται από 
κοινού και να χρησιμοποιούνται κατά 
τρόπο αποδοτικότερο και 
αποτελεσματικότερο.

Αιτιολόγηση

Προς ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, περαιτέρω πορεία προς εναρμόνιση 
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καθώς και προς μεγιστοποίηση των αποδόσεων η διενέργεια των πλειστηριασμών πρέπει να 
τυγχάνει κεντρικής διαχείρισης. Επιπροσθέτως η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον αντίκτυπο 
από τη διενέργεια πλειστηριασμών για να εξασφαλίζει ότι το μέσο φέρει τα οφέλη που υπόσχεται.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Για να εξασφαλίζεται μία κανονική 
λειτουργία των αγορών άνθρακα και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ο πλειστηριασμός 
δικαιωμάτων για την περίοδο από το 
2013 και εν συνεχεία πρέπει να έχει 
αρχίσει το αργότερο έως το 2011 και να 
βασίζεται σε σαφείς και αντικειμενικές 
από μακρού προκαθορισμένες αρχές.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας το να λειτουργήσει η αγορά άνθρακα εγκαίρως, αποτελεσματικά 
και με επαρκή ρευστότητα για να στηρίξει την αποδοτική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενεργείας. Επειδή αυτή η αγορά χαρακτηρίζεται από προθεσμιακές συμβάσεις, η διενέργεια 
πλειστηριασμών στην πράξη πρέπει να αρχίσει αρκετά πριν από τη χρονική περίοδο. Πέραν 
τούτων οι αρχές διενεργείας των πλειστηριασμών και οι λεπτομερείς διατάξεις σχεδιασμού 
πρέπει να δημοσιευθούν αρκετά εκ των προτέρων για να δίδεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα
να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές προσφοράς που θα εφαρμόσουν.  

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να 
ερευνά άλλα μέσα προαγωγής των 
αποτελεσματικότερων ως προς τις 
εκπομπές και τη χρήση της ενεργείας 
πρακτικών σε τομείς που καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα, καθώς επίσης και 
σε άλλους τομείς. Συγκεκριμένα πρέπει να 
ερευνήσει έως τον Σεπτέμβριο 2009 το 
δυναμικό για την ανάπτυξη συστήματος 
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λευκών πιστοποιητικών που να καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ και να επιβραβεύει τις 
αποδοτικές από πλευράς ενεργείας 
επενδύσεις.

Αιτιολόγηση

Με το άρθρο 4(5) της οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 
και τις ενεργειακές υπηρεσίες ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει εάν θα υποβάλει πρόταση 
σχετικά με λευκά πιστοποιητικά βάσει της πρώτης τριετίας εφαρμογής της οδηγίας. Όμως δεν 
ορίζεται αυστηρή ημερομηνία για την περάτωση αυτής της σημαντικής εξέτασης. Το έργο 'Ευρω 
λευκό πιστοποιητικό' εξετάζει επί του παρόντος το δυναμικό για τη θέσπιση συστήματος λευκών 
πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ και τους δυνατούς τρόπους συνδέσεώς του με το EU ETS.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Δεν πρέπει να προκληθεί 
αδικαιολόγητη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ εγκαταστάσεων, 
είτε λειτουργούν υπό το καθεστώς της 
εξωτερικής ανάθεσης είτε όχι.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς την οποία θα προκαλούσε η 
κατανομή δικαιωμάτων που θα είχε ως συνέπεια την μετατόπιση της παραγωγής από τις 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς της εξωτερικής ανάθεσης σε εσωτερικές 
εγκαταστάσεις, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και η τροποποίηση των μεθόδων ενεργειακά αποδοτικής εξωτερικής ανάθεσης 
ενδέχεται να έχει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας και την πρόληψη των 
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καταχρήσεων αγοράς, περιλαμβανομένης 
και της επιβλαβούς κερδοσκοπικής δράσης 
στην εμπορία δικαιωμάτων και των 
παραγώγων τους η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει ως ενδεχόμενο την εφαρμογή 
κοινοτικών κανόνων που σχετίζονται με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στην εμπορία 
εκπομπών καθώς και τη δημοσίευση 
οιωνδήποτε στοιχείων που επηρεάζουν την 
αγορά, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει 
αυτή την εμπορία. Η Επιτροπή πρέπει να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάπτυξη 
της αγοράς άνθρακα για να εξασφαλίζει ότι 
το σύστημα της Κοινότητας συνεχίζει να 
επιτυγχάνει τον πρωταρχικό σκοπό του να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 
αποδοτικό ως προς το κόστος και 
οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίσει κανείς την εφαρμογή κανόνων που διέπουν τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα όσον αφορά την εμπορία δικαιωμάτων προς τόνωση της εμπιστοσύνης 
των επιχειρήσεων και αύξηση της διαφάνειας. Οι χρηματοπιστωτικές πράξεις προσώπων τα 
οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς θα μπορούσαν 
όχι μόνον να στρεβλώσουν την αγορά αλλά και να μειώσουν την αξιοπιστία της και την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας σε εσφαλμένα σήματα για τις τιμές και έλλειψη 
ρευστότητας στην αγορά. Πέραν τούτων χάρις στον ορισμό των δικαιωμάτων ως 
χρηματοπιστωτικών μέσων η εμπορία τους θα εμπίπτει στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
αρχών και θα ισχύουν επ' αυτών οι κανόνες που διέπουν επί παραδείγματι τα αμοιβαία 
κεφάλαια. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Τρίτα κράτη που είναι γειτονικά της 
Ένωσης πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συμμετάσχουν στο κοινοτικό σύστημα εάν 
συμμορφώνονται προς την παρούσα 
οδηγία. Η Επιτροπή πρέπει να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια τόσο κατά τις 
διαπραγματεύσεις με τα υποψήφια προς 
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ένταξη κράτη και τα δυνάμει υποψήφια 
προς ένταξη κράτη και τα κράτη που 
καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας όσο και κατά την παροχή 
χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας 
προς αυτά για να προάγει τον ως άνω 
στόχο. Τούτο θα διευκολύνει τη μεταφορά 
τεχνολογίας και γνώσεως προς αυτά τα 
κράτη, το οποίο είναι σημαντικό μέσο 
παροχής οικονομικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών ωφελημάτων προς όλους.

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να ενθαρρύνονται τρίτα κράτη που συνορεύουν με την ΕΕ να συμμετέχουν 
στο EU ETS. Η συμμετοχή είναι όχι μόνον σημαντική όσον αφορά το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη αλλά επιλαμβάνεται και του θέματος της διαρροής άνθρακα από τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ που μετακινούνται στην άλλη πλευρά των συνόρων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 α) Έχει σημασία να επεκταθεί στο 
μέλλον το κοινοτικό σύστημα ώστε να 
περιλάβει και άλλες μείζονες πηγές 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ειδικά στον 
τομέα των μεταφορών, όπως είναι οι φορείς 
εκμετάλλευσης στον τομέα της ναυτιλίας. 
Προς τούτο η Επιτροπή πρέπει το ταχύτερο 
δυνατόν να προτείνει τροποποιήσεις 
συνοδευόμενες από αποτίμηση αντικτύπου 
με σκοπό την ενσωμάτωση της ναυτιλίας 
εντός του κοινοτικού συστήματος έως το 
2013 και να ορίσει ημερομηνία για την 
ενσωμάτωση των οδικών μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να συνεχίσει κανείς με την ένταξη των μεταφορών στο EU ETS, ειδικά της 
ναυτιλίας. Επί του παρόντος μία αρμόζουσα αποτίμηση του αντικτύπου και αξιόπιστα στοιχεία 
δεν υπάρχουν. Όμως κατά την προσεχή ανασκόπηση η Επιτροπή πρέπει να επεκτείνει το 
σύστημα. 
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 β) Προς εξασφάλιση συνθηκών επί ίσοις 
όροις στην εσωτερική αγορά η Επιτροπή 
πρέπει, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές ή να παρουσιάσει 
προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω 
εναρμόνιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, σε πεδία όπως είναι οι ορισμοί, οι 
επιβαρύνσεις και οι κυρώσεις.

Αιτιολόγηση

Προς παροχή περισσότερης ασφαλείας δικαίου και για τη δημιουργία συνθηκών πραγματικά επί 
ίσοις όροις εντός της ΕΕ θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εναρμόνισης, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τους ορισμούς (κλείσιμο) και τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34 α) Πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα για τις 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Για 
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και 
συγκεκριμένα τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις να συμμορφωθούν προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας τα κράτη 
μέλη πρέπει να εγκαθιδρύσουν γραφεία 
παροχής τεχνικής βοήθειας σε έκαστο κράτος.

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις επιχειρήσεις που καλύπτονται από το EU ETS είναι μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις που στερούνται πόρων και ίσως να είναι σε μειονεκτική θέση 
συγκρινόμενες με τις μεγάλες επιχειρήσεις κατά την απόκτηση δικαιωμάτων μέσω δημοπρασιών 
και εμπορίας. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει είναι να τους παρέχεται εύκολη πρόσβαση 
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στις πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις. Η βέλτιστη πρακτική λύση προς τούτο 
ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο συναρτήσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου 
που ισχύει, όπως έγινε στην οδηγία REACH. 

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1) (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το 
εξής:
"Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 
Κοινότητα (εφεξής "Κοινοτικό 
σύστημα") προκειμένου να προωθηθεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τρόπο 
αποτελεσματικό ως προς το κόστος και 
οικονομικά αποδοτικό προωθώντας 
ταυτόχρονα την καινοτομία και 
διατηρώντας αλλά και βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα."

Αιτιολόγηση

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ) θα οδηγήσει σε καινοτομίες με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα παρέχοντας στις εταιρείες της ΕΕ μακροπρόθεσμα κάποιο προβάδισμα έναντι των 
ανταγωνιστών εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση που το ΣΕΕ οδηγήσει στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ θα έπρεπε να διατηρηθεί.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 

(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
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στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»

στο παράρτημα II και οιαδήποτε άλλα 
αέρια που υπόκεινται σε κανονιστικές 
διατάξεις στο πλαίσιο διεθνούς
συμφωνίας·

.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο (β)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή 
προς την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1)·"

"(η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται κάθε 
εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ή επικαιροποίηση της άδειάς της
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω αλλαγής 
στη φύση ή τη λειτουργία της ή λόγω 
σημαντικής αύξησης της παραγωγικής της 
ικανότητάς ύστερα από υποβολή προς την 
Επιτροπή της κατάστασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 1)·"

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους και η οποία καλύπτεται 
μόνο από την κατηγορία «Παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας» στο 

(κα) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους, η οποία εφοδιάζει 
κυρίως δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού και 
η οποία καλύπτεται μόνο από την 
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παράρτημα I.» κατηγορία «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
ή θερμότητας» στο παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισμό καθιστά υποχρεωτική τη συμπερίληψη των αυτοπαραγωγών 
στη δωρεάν διανομή. Οι βιομηχανίες εκτός των δημοσίων παραγωγών ηλεκτρισμού πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους στις οποίες έχουν ήδη επενδύσει. 
Ως εκ τούτου, ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί. Οι αυτοπαραγωγοί, όπως προσδιορίζονται 
στην οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού ως 
“κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για ίδια χρήση” δεν 
θα έπρεπε να αποκλείονται από τη δωρεάν διανομή.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 13 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα α) ως “εγκατάσταση υπό καθεστώς 
εξωτερικής ανάθεσης” νοείται μια 
εγκατάσταση την οποία κατέχει και/ή 
εκμεταλλεύεται τρίτος, η οποία επιτελεί 
έργο που θα μπορούσε εναλλακτικά να 
παρέχεται από εσωτερική δραστηριότητα 
παραγωγής ενσωματωμένη στη διεργασία
παραγωγής του συγκεκριμένου 
οικονομικού τομέα·

Αιτιολόγηση

Ο όρος “εγκαταστάσεις υπό καθεστώς εξωτερικής ανάθεσης” πρέπει να ορισθεί για να μην 
υφίστανται πλήγματα λόγω διαφορετικών μεθόδων διανομής και επομένως διαφορετικό κόστος 
υψηλότερο εκείνου της εσωτερικής παραγωγής ενέργειας στους τομείς τους οποίους οι 
εγκαταστάσεις αυτές εφοδιάζουν.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο κα β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κα β) ως 'διεθνής συμφωνία' νοείται 
συμφωνία μεταξύ κρατών στο πλαίσιο 
της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές
(UNFCCC) στόχος της οποίας είναι να 
επιτύχει μείωση των συνολικών 
εκπομπών κατά την τάξη μεγέθους που 
απαιτείται προς αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος
μέσω περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C, 
και η εφαρμογή της οποίας να μπορεί να 
επιβληθεί μέσω νομοθεσίας, να είναι 
μετρήσιμη, να αποτελεί αντικείμενο 
εκθέσεων και επαληθεύσεων· μία διεθνής 
συμφωνία ως ανωτέρω πρέπει να 
περιλαμβάνει κρίσιμη μάζα της 
παγκόσμιας παραγωγής στον τομέα.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε 
έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις 
δέουσες τροποποιήσεις.»

Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε 
έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις 
δέουσες τροποποιήσεις, τροποποιήσεις 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
πορίσματα της επιστήμης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι η επανεξέταση των αδειών εκπομπών αλλά και οι προτεινόμενες 
τροπολογίες θα συντελούνται υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.

1. Από το 2013 και μετά η Επιτροπή ή μία 
αρμόδια προς τούτο αρχή που ορίζεται από 
την Επιτροπή θέτει σε πλειστηριασμό όλα 
τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10 α.

Αιτιολόγηση

Προς ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, περαιτέρω πορεία προς 
εναρμόνιση καθώς και προς μεγιστοποίηση των αποδόσεων η διενέργεια των πλειστηριασμών 
πρέπει να τυγχάνει κεντρικής διαχείρισης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων 
που τίθενται προς πλειστηριασμό από κάθε 
κράτος μέλος συνίσταται στα εξής:

2. Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων 
που τίθενται προς πλειστηριασμό σε κάθε 
κράτος μέλος συνίσταται στα εξής:

Αιτιολόγηση

Μολονότι εξακολουθεί να έχει νόημα το να ποικίλλει το επίπεδο δικαιωμάτων που 
δημοπρατούνται τα οποία τίθενται στη διάθεση των συμμετεχόντων στα διάφορα κράτη μέλη, η 
διενέργεια δημοπρασίας πρέπει ωστόσο να τυγχάνει κεντρικής διαχείρισης. Η αλλαγή απαιτείται 
για να καθιστά τούτο σαφές.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 90 % της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ 
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό 
σύστημα για το 2005·

(α) 80 % της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ
των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το 
μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του 
εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό 
σύστημα για το 2008·

Αιτιολόγηση

Το έτος 2008 είναι το πρώτο έτος με δεδομένα ΕΕ-ΣΕΕ για το σύνολο των 27 κρατών-μελών. 
Επιπλέον, ο ορισμός της εγκατάστασης αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2008. 

Η πρόταση αυτή συνίσταται στην προσθήκη 10% επιπλέον στο συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 
που θα δημοπρατηθούν μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα επιτεύγματα μεταξύ έτους (η)του 
βασικού Πρωτοκόλλου του Κυότο και του 2008 που είναι και το πρώτο έτος δεσμευτικής 
περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τα επιτεύγματα των 
μεμονωμένων χωρών που έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο όπως προβλέπεται στα 
συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 και 2008.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β a) Το 10 % συνολικού αριθμού 
δικαιωμάτων πρόκειται να διανεμηθούν 
στα κράτη μέλη κατόπιν δημοπράτησης 
σύμφωνα με τα επιτεύγματα μεταξύ του 
βασικού έτους του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο και του έτους 2008 για να 
αντιστοιχούν στις προσπάθειες που 
κατεβλήθησαν έως την ημερομηνία 
θέσπισης του κοινοτικού πλαισίου.
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Αιτιολόγηση

Το έτος 2008 είναι το πρώτο έτος με δεδομένα ΕΕ-ΣΕΕ για το σύνολο των 27 κρατών-μελών. 
Επιπλέον, ο ορισμός της εγκατάστασης αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2008. 

Η πρόταση αυτή συνίσταται στην προσθήκη 10% επιπλέον στο συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 
που θα δημοπρατηθούν μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα επιτεύγματα μεταξύ έτους (η)του 
βασικού Πρωτοκόλλου του Κυότο και του 2008 που είναι και το πρώτο έτος δεσμευτικής 
περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τα επιτεύγματα των 
μεμονωμένων χωρών που έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο όπως προβλέπεται στα 
συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 και 2008.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που 
αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

3. Το ήμισυ των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων των 
εισπράξεων από πλειστηριασμούς που 
αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, 
χρησιμοποιούνται σε ένα ειδικό προς τούτο 
ταμείο. Έως και το ήμισυ αυτού του
ταμείου χρησιμοποιείται κατά τον πλέον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για 
τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών·

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, συγκεκριμένα τις ολιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας,

β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 



AD\741419EL.doc 27/54 PE404.749v02-00

EL

δέσμευσης της ΕΕ για χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, καθώς και 
την τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020·
γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα 
δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης ή την αντιστροφή της πορείας 
προς αυτήν ή την αποσάθρωση του 
εδάφους, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

ε) τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος·

ε) τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος·

(ε α) την ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 
στα ολιγότερο ανεπτυγμένα κράτη για να 
αναπτύσσουν και διαχειρίζονται έργα 
μειώσεως των εκπομπών·.
Το εναπομένον ποσοστό του ταμείου 
μνεία του οποίου γίνεται στο πρώτο 
εδάφιο χρησιμοποιείται για τα εξής:
(i) τη χρηματοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης για τη μείωση των εκπομπών και 
την προσαρμογή στους αντικτύπους της 
αλλαγής του κλίματος, περιλαμβανομένης 
της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ή των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·
(ii) τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
εντός της Κοινότητας·

στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
και

(iii) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 

(iv) τον μετριασμό του αντικτύπου από το 
κοινοτικό σύστημα σε περιοχές που 
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καλούνται να αντιμετωπίσουν ειδικές 
γεωγραφικές και δημογραφικές 
προκλήσεις, με την παροχή βοήθειας 
προς αυτές προς ανάπτυξη βιώσιμης 
ενεργειακής πολιτικής· και

ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος.

(v) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος.

3 α. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν σύμφωνα 
με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων το υπόλοιπο ποσοστό των 
εσόδων που προέρχονται από τους 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων των 
οποίων μνεία γίνεται στην παράγραφο 2, 
περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από 
τους πλειστηριασμούς των οποίων μνεία 
γίνεται στην παράγραφο 2(β), στην 
έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις 
σε τεχνολογίες με χαμηλό περιεχόμενο 
άνθρακα, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων της ανανεώσιμης ενεργείας, της 
δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης 
των αερίων του θερμοκηπίου και των 
αποδοτικότερων ως προς την ενέργεια 
διεργασιών παραγωγής. Τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα 
έσοδα που επιστρέφονται 
χρησιμοποιούνται μόνον για τους ως άνω 
σκοπούς, εκθέτουν δε αυτά τα μέτρα στην 
έκθεση την οποία ορίζει η παράγραφος 4. 

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 

5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
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διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η μορφή 
των πλειστηριασμών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, 
και ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα, καθώς και το ότι 
τυχόν άλλοι συμμετέχοντες δεν 
υπονομεύουν τη λειτουργία του 
πλειστηριασμού. Το εν λόγω μέτρο, με 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου [23 παράγραφος 3].»

διαφανή και χωρίς διακρίσεις

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
με όλους τους σχετικούς φορείς 
εκμετάλλευσης πριν από την υποβολή του 
κανονισμού αυτού. Οι πλειστηριασμοί 
πρέπει να σχεδιάζονται και να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα:
(α) σκοπός των πλειστηριασμών πρέπει 
να είναι η διανομή δικαιωμάτων στους 
φορείς εκμετάλλευσης και/ή στους 
μεσάζοντες της αγοράς για μια τιμή που 
θα προσδιορίζεται από την αγορά και όχι
η μεγιστοποίηση των εσόδων ή η 
επίτευξη μιας προκαθορισμένης τιμής·
(β) πρέπει να διατηρείται στην αγορά 
επαρκής ρευστότητα ανά πάσα στιγμή, 
ιδιαίτερα το 2013. Για το σκοπό αυτό, η 
διαδικασία είναι προβλέψιμη, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την 
ακολουθία των πλειστηριασμών και τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που θα 
καταστούν διαθέσιμα 
(γ) οι πλειστηριασμοί πρέπει να είναι 
ανοιχτοί στον οποιονδήποτε κάτοχο 
ισχύοντος λογαριασμού στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος ικανού να 
παράσχει οικονομικές εγγυήσεις ότι θα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις 
(δ) οι φορείς εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα 
πρέπει να έχουν δίκαιη και ισότιμη 
πρόσβαση και μπορούν να συμμετέχουν 
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πλήρως 
(ε) η συμμετοχή δεν πρέπει να επιβάλει 
παράλογο οικονομικό βάρος στους φορείς 
εκμετάλλευσης 
(στ) όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες 
ταυτόχρονα και 
(ζ) οι συμμετέχοντες δεν πρέπει, κατόπιν 
συνεννόησης μεταξύ τους ή άλλης 
ενέργειας, να υπονομεύουν τη διεξαγωγή 
του πλειστηριασμού. 
Το μέτρο του οποίου μνεία γίνεται στο 
πρώτο εδάφιο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

Αιτιολόγηση

Στόχος του σημείου γ) είναι η διευκρίνιση του ορισμού του συμμετέχοντος σε πλειστηριασμούς 
και ιδιαίτερα να καταστήσει βέβαιο το ότι οι συμμετέχοντες θα παρέχουν εγγυήσεις ότι είναι σε 
θέση να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Εάν τούτο δεν συμβεί, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
ευκαιρίες για κερδοσκοπική συμπεριφορά.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δημοσιεύει έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 έναν σαφή ορισμό των 
δικαιωμάτων εκπομπών που θα αποκλείει 
την τιτλοποίησή τους στις χρηματαγορές 
και στο πλαίσιο των πλειστηριασμών θα 
δίδει προνομιούχο θέση σε εκείνους τους 
υποβάλλοντες προσφορά που θα 
χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά 
για την παραγωγή ενέργειας ή την 
παραγωγή βιομηχανικών αγαθών.
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Αιτιολόγηση

Τη απουσία σαφών κανόνων, τα δικαιώματα εκπομπών θα είναι χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 
Στην περίπτωση που οι πλειστηριασμοί και οι δευτερογενείς αγορές ανοίξουν σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους (περιλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών, των κεφαλαίων υψηλού 
κινδύνου, των κρατικών κεφαλαίων κ.λπ.) θα υπάρξει κίνδυνος καθαρά κερδοσκοπικής 
διαμόρφωσης των τιμών. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση στην αρχική διαδικασία των 
πλειστηριασμών πρέπει να είναι ανοικτή μόνο για τους ενδιαφερόμενους που χρειάζονται 
δικαιώματα εκπομπών στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 
2010 να υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα 
μέτρα εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη 
την Κοινότητα για την κατανομή των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 6 και 8 με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που 
παρέχει κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές 
ως προς τα αέρια θερμοκηπίου και την 
ενέργεια και για μειώσεις των εκπομπών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν δείκτες αναφοράς για 
ολόκληρη την ΕΕ που ορίζονται στο 
επίπεδο της ολιγότερο έντονης από την 
άποψη του CO2 εκροής ανά μονάδα για
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
αποδοτικότητα ενεργείας για 
εγκαταστάσεις σε έκαστον τομέα που 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα. Αυτοί οι 
τομεακοί δείκτες αναφοράς βασίζονται 
τόσο στις βέλτιστες τεχνικές,
περιλαμβανομένου του τεχνικού 
δυναμικού προς μείωση των εκπομπών,
όσο και τεχνολογίες αερίων του 
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κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. θερμοκηπίου και ενεργείας που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα 
υποκατάστατα, οι γενικής εφαρμογής 
εναλλακτικές διεργασίες παραγωγής, η 
χρήση βιομάζας, η συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας και η 
δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Η δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις διενεργείται σε επίπεδο 
που δεν υπερβαίνει εκείνο που 
υποδεικνύεται από τους τομεακού δείκτες 
αναφοράς, ώστε να ανταμείβονται οι 
πλέον αποδοτικοί φορείς εκμετάλλευσης. 
Συνολικά τα μέτρα μνεία των οποίων 
γίνεται στο πρώτο εδάφιο δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών τόσο 
των συνολικών όσο και εκείνων ανά 
μονάδα παραγωγής. Κατά τη θέσπιση 
των δεικτών αναφοράς η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
τομείς και άλλους ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση την παραγωγή ηλεκτρισμού 
είτε σε συνδυασμό με βιομηχανική 
θερμότητα μέσω υψηλής απόδοσης 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ 
είτε από κατάλοιπα βιομηχανικής 
διεργασίας που χρησιμοποιεί τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι παράγεται προς ιδίαν 
κατανάλωση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης· όλη αυτή η παραγωγή 
ηλεκτρισμού λαμβάνει δικαιώματα βάσει 
των ιδίων αρχών με εκείνες που 
εφαρμόζονται για την συγκεκριμένη 
βιομηχανική δραστηριότητα όπως 
προβλέπεται στο Παράρτημα I.

Ωστόσο όταν απαέρια κάποιας 
παραγωγικής διεργασίας 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, όλα τα 
δικαιώματα κατανέμονται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει τα απαέρια με βάση τις ίδιες 
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αρχές χορήγησης που ισχύουν για τη 
συγκεκριμένη βιομηχανική 
δραστηριότητα όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα I.

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009 η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση με θέμα τα 
αποτελέσματα από την εξέταση που 
πραγματοποίησε περί του εάν ενδείκνυται η 
έκδοση οδηγίας σχετικά με τα λευκά 
πιστοποιητικά, εξέταση σε μνεία της οποίας 
προβαίνει το άρθρο 4(5) της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 
για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες1. 
Συγκεκριμένα η έκθεση παρουσιάζει το 
δυναμικό που υπάρχει για ένα σε ολόκληρη 
την Κοινότητα υποχρεωτικό σύστημα 
εμπορίας λευκών πιστοποιητικών που να 
παρέχει περαιτέρω κίνητρα για να επενδύουν 
οι φορείς εκμετάλλευσης που αντλούν οφέλη 
από τη δωρεάν εκχώρηση δικαιωμάτων στις 
τεχνικές και τεχνολογίες με τη μεγίστη 
απόδοση ενεργείας, να θεσπίζει 
υποχρεωτικούς στόχους ενεργειακής 
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απόδοσης ή ανώτατα όρια για τους 
συμμετέχοντες και να παρέχει σύστημα 
εμπορεύσιμων πιστοποιητικών τα οποία να 
μπορούν να προέρχονται από την έγκριση 
τεχνικών ή τεχνολογιών ενεργειακής 
απόδοσης. Εάν η έκθεση υποδεικνύει ότι ένα 
τέτοιο σύστημα θα ήταν περιβαλλοντικά 
επωφελές, αποδοτικό ως προς το κόστος και 
εφικτό ως προς την πραγματοποίηση, καθώς 
και ότι θα ήταν σύμφωνο με τις αρχές για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή 
υποβάλλει τις δέουσες νομοθετικές 
προτάσεις έως τις 30 Ιουνίου 2010.
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ. 64.

Αιτιολόγηση

Με το άρθρο 4(5) της οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 
και τις ενεργειακές υπηρεσίες ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει εάν θα υποβάλει πρόταση 
σχετικά με λευκά πιστοποιητικά βάσει της πρώτης τριετίας εφαρμογής της οδηγίας. Όμως δεν 
ορίζεται αυστηρή ημερομηνία για την περάτωση αυτής της σημαντικής εξέτασης. Το έργο 'Ευρω 
λευκό πιστοποιητικό' εξετάζει επί του παρόντος το δυναμικό για τη θέσπιση συστήματος λευκών 
πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ και τους δυνατούς τρόπους συνδέσεώς του με το EU ETS.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1 β. Οι εγκαταστάσεις τυγχάνουν της 
ίδιας μεταχείρισης όσον αφορά τα 
δικαιώματα εκπομπής είτε λειτουργούν 
υπό το καθεστώς της εξωτερικής 
ανάθεσης είτε όχι.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν με την παρούσα πρόταση κίνητρα που θα οδηγήσουν σε 
στρεβλώσεις της αγοράς και θα αυξήσουν επίσης τις εκπομπές. Είναι ουσιώδες να 
αντικατοπτρίζει το κείμενο της οδηγίας τη διάσταση της «εξωτερικής ανάθεσης» των 
δραστηριοτήτων πολλών τομέων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Δωρεάν κατανομή παρέχεται σε παραγωγούς 
ηλεκτρικού ρεύματος για την παραγωγή 
θερμότητας προς πώληση σε τρίτους, 
περιλαμβανομένων των δικτύων αστικής 
θέρμανσης, μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ βάσει καθορισμένων για ολόκληρη 
την Κοινότητα εκ των προτέρων δεικτών 
αναφοράς ανά μονάδα παραγωγής για την 
οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση με στόχο 
τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
λοιπών παραγωγών θερμότητας. Κάθε επόμενο 
έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε 
τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό της 
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
9α κατά την περίοδο 2013 έως 2020 
διατηρείται ως απόθεμα για 
νεοεισερχόμενους, ως η μέγιστη ποσότητα 
που μπορεί να κατανεμηθεί στους 
νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό της 
κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
9α κατά την περίοδο 2013 έως 2020 
διατηρείται ως απόθεμα για την παροχή 
ρευστότητας σε νεοεισερχόμενους και για 
καταστάσεις της αγοράς που 
δημιουργούν τιμές άνθρακα παράλογα 
υψηλές ή χαμηλές. Η μέγιστη ποσότητα 
που μπορεί να κατανεμηθεί στους 
νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της 
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παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Το απόθεμα εξασφαλίζει ρευστότητα (δικαιώματα) για νεοεισερχόμενους. Έχει σημασία για την 
αγορά άνθρακα στο σύνολό της να υπάρχουν μέσα που επιτρέπουν αντιδράσεις σε εξαιρετικές 
καταστάσεις αγοράς. Ζητούμε επιμόνως τη χρήση μέρους του αποθέματος για αύξηση της 
ρευστότητας στην περίπτωση επικίνδυνα υψηλών τιμών άνθρακα. Στην περίπτωση υπερβολικά 
χαμηλών τιμών άνθρακα η ρευστότητα πρέπει να μειωθεί (αυτό το μέτρο πρέπει να εισαχθεί 
στους κανόνες δημοπράτησης). Προτείνουμε περιθώριο τιμών μεταξύ 20 και 50 ευρώ. Τα μέτρα 
ρευστότητας πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των κανόνων δημοπράτησης που εμφαίνονται 
στο άρθρο 10.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους με εξαίρεση την παραγωγή 
ηλεκτρισμού είτε σε συνδυασμό με 
βιομηχανική θερμότητα μέσω υψηλής 
απόδοσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
θερμότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ είτε από κατάλοιπα βιομηχανικής 
διεργασίας που χρησιμοποιεί τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση 
ότι παράγεται προς ιδίαν κατανάλωση από τον 
φορέα εκμετάλλευσης• όλη αυτή η παραγωγή 
ηλεκτρισμού λαμβάνει δικαιώματα βάσει των 
ιδίων αρχών με εκείνες που εφαρμόζονται για 
την συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα 
όπως προβλέπεται στο Παράρτημα I. 
Ωστόσο όταν απαέρια κάποιας παραγωγικής 
διεργασίας χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, όλα 
τα δικαιώματα κατανέμονται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που παράγει 
τα απαέρια με βάση τις ίδιες αρχές χορήγησης 
που ισχύουν για τη συγκεκριμένη βιομηχανική 
δραστηριότητα όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα I.
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Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή 
δημοσιεύει κοινοτικής κλίμακας και πλήρως 
εναρμονισμένους κανόνες για την κατανομή 
του αποθεματικού νεοεισερχομένων. Οι 
κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού
"νεοεισερχόμενος", όπου θα περιλαμβάνονται 
σημαντικές αυξήσεις της παραγωγικής 
ικανότητας μέσω, μεταξύ άλλων, επεκτάσεων 
της εγκατάστασης.
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23, 
παράγραφος 3].

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της το 
2020.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της το 
2020.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Text proposed by the Commission Amendment

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6. Με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 4 και 5 και χωρίς 
υπέρβαση της συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων που ορίζεται στο άρθρο 9, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί πρόσθετα 
δικαιώματα στις ως άνω εγκαταστάσεις
για να λαμβάνεται υπόψη η συνέπεια της 
μετακύλισης του κόστους δικαιωμάτων 
στην τιμή της ηλεκτρικής ενεργείας στον 
σχετικό κλάδο ή επί μέρους κλάδο.

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει τους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
8.

9. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2010 το αργότερο 
και εν συνεχεία ανά τετραετία η Επιτροπή 
προσδιορίζει τους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8. Η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τους σχετικούς κλάδους 
και άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων. 

Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο [23 παράγραφος 3)]

Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο [23 παράγραφος 3)]

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
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υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον 
άνθρακα, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
όφελος εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα ή 
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις σε χώρες 
εκτός της Κοινότητας που δεν επιβάλλουν 
συγκρίσιμους και επαληθεύσιμους 
περιορισμούς επί των εκπομπών, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής

(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·

(β) του βαθμού στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό·

(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους.

(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους·

(δ α) της επίδρασης από τη μετακύλιση 
του κόστους δικαιωμάτων στην τιμή της 
ηλεκτρικής ενεργείας στον σχετικό κλάδο 
ή επί μέρους κλάδο·
(δ β) της επίδρασης στην ασφάλεια 
εφοδιασμού με πρώτες ύλες στην 
Κοινότητα. 

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις.

- η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 
10α·
- η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα 
εισαγωγέων προϊόντων που παράγονται 
από τους κλάδους ή τους επιμέρους 
κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10α.
Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα, πρέπει να λαμβάνονται ομοίως 
υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές 
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των 
συνολικών εκπομπών στον βαθμό που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
παρακολούθηση και έλεγχο και διέπονται 
από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.»
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Τη ελλείψει διεθνούς συμφωνίας και 
δεσμευτικών τομεακών συμφωνιών ως 
ανωτέρω η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
στην έκθεση της οποίας μνεία γίνεται 
ανωτέρω το εφικτό της προσαρμογής του 
ποσοστού δικαιωμάτων που λαμβάνονται 
δωρεάν από τους τομείς ή επί μέρους 
τομείς δυνάμει του άρθρου 10 α, του να 
περιληφθούν οι εισαγωγείς προϊόντων που 
παράγονται από τους τομείς ή επί μέρους 
τομείς που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 α στο κοινοτικό σύστημα ή του 
να θεσπισθεί μηχανισμός προσαρμογής 
στα σύνορα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

σύστημα πριν από την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 

αλλαγή του κλίματος

Χρήση CER και ERU που απορρέουν από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό 

σύστημα

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος και πριν από την 
εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 28, ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 7 
του παρόντος άρθρου.

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος μιας 
μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος και πριν από την 
εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 28, ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 7 
του παρόντος άρθρου.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή την 
εκχώρηση δικαιωμάτων για λογαριασμό 
τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε 
αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που 
έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις 
εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων 
τα οποία έχουν γίνει δεκτά από μία 
πλειονότητα των κρατών μελών που 
αντιπροσωπεύει ειδική πλειοψηφία όπως 
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από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, 
η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τέτοια 
ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ορίζεται στο άρθρο 205, παράγραφος 2 
της Συνθήκης στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012. Έως την 
31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν 
μόρια CER που απορρέουν από έργα τα 
οποία έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 
και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών από το 2013 και μετά, με 
δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
μία πλειονότητα των κρατών μελών που 
αντιπροσωπεύει ειδική πλειοψηφία όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205, παράγραφος 2 
της Συνθήκης στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

4. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων 
που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

4. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στους 
φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν 
μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, 
με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν 
από το 2013 και μετά σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από μία πλειονότητα των 
κρατών μελών που αντιπροσωπεύει 
ειδική πλειοψηφία όπως ορίζεται στο 
άρθρο 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
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δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.
5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

5. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί και σε περίπτωση 
καθυστέρησης σύναψης διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλες 
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με 
βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με 
τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα 
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε 
αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν 
τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το κοινοτικό σύστημα.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.
6 α. Η χρήση πιστωτικών μορίων από 
εγκαταστάσεις κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 2, 3, 4 και 5 δεν υπερβαίνει 
ποσότητα ίση με 35% των μειώσεων των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
απαιτούνται κατά τη χρονική περίοδο
2008 έως 2020 για τις εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται δυνάμει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
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δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.» 

δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.» 
7 α. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία 
μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 
5 και η διεθνής συμφωνία μνεία της 
οποίας γίνεται στην παράγραφο 7 
περιλαμβάνει σύστημα πιστωτικών 
μορίων για βιώσιμη, επαληθεύσιμη και 
μόνιμη δενδροφύτευση, αναδάσωση, 
μειωμένες εκπομπές από αποδάσωση και 
άλλα έργα και δραστηριότητες βιώσιμης 
δασοκομία, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων της αποφυγής της διαβρώσεως του 
εδάφους και του καθαρισμού των 
υδάτινων αποβλήτων. Αυτά τα έργα 
πληρούν κριτήρια υψηλής ποιότητας που 
πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο που 
θα θεσπίσουν τα Ηνωμένα Έθνη, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 28 α. 

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Στο άρθρο 12 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"1 α. Η Επιτροπή υποβάλλει έως την 1η 
Σεπτεμβρίου 2009 τις δέουσες 
νομοθετικές προτάσεις που θα 
εξασφαλίζουν ότι η αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπών προστατεύεται από πράξεις 
προσώπων που είναι κάτοχοι 
εμπιστευτικών πληροφοριών και πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς. Συγκεκριμένα 
η Επιτροπή εξετάζει εάν για τον σκοπό 
της παρούσας οδηγίας τα δικαιώματα θα 
θεωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα που 
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 
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2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2003 για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς)1."
1 ΕΕ L 96, 12.4.2003, σ. 16

Αιτιολόγηση

Η νομική φύση των δικαιωμάτων στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι ασαφής. Μερικά κράτη τα 
θεωρούν χρηματοπιστωτικά μέσα, η εμπορία των οποίων τυγχάνει της εποπτείας της αρχής 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ άλλα τα θεωρούν συνήθεις φυσικές πρώτες ύλες και 
μόνον τα παράγωγά τους θεωρούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Έχει σημασία να επιτευχθεί 
σαφήνεια για να τονωθεί η επιχειρηματική εμπιστοσύνη και να αυξηθεί η διαφάνεια. Οι πράξεις 
προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών και οι πράξεις χειραγώγησης της 
αγοράς θα μπορούσαν να στρεβλώσουν την αγορά, να μειώσουν την αξιοπιστία της και να 
πλήξουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
"Άρθρο 15 α

Αποκάλυψη πληροφοριών και 
επαγγελματικό απόρρητο

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν ότι όλες οι αποφάσεις και 
εκθέσεις που σχετίζονται με την ποσότητα 
και την εκχώρηση δικαιωμάτων και με την 
παρακολούθηση των εκπομπών, την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και την 
επαλήθευση των εκπομπών γνωστοποιούνται 
αμέσως κατά τρόπον που να εξασφαλίζει 
ταχεία πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
και χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων.
2. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου 
ισχύει για όλους όσους εργάζονται ή έχουν 
εργασθεί για την Επιτροπή ή τις αρμόδιες 
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αρχές των κρατών μελών και για φορείς 
στους οποίους η Επιτροπή ή οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών μπορεί να έχουν 
αναθέσει την εκτέλεση ορισμένων 
καθηκόντων. Πληροφορίες που καλύπτονται 
από το επαγγελματικό απόρρητο δεν 
γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή 
αρχή πλην των περιπτώσεων που 
προβλέπουν οι εν ισχύι νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις."

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίσει κανείς την εφαρμογή κανόνων που διέπουν τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα όσον αφορά την εμπορία δικαιωμάτων προς τόνωση της εμπιστοσύνης 
των επιχειρήσεων και αύξηση της διαφάνειας. Η δημοσίευση πληροφοριών που επηρεάζουν την 
αγορά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές και σαφείς 
κανονιστικές διατάξεις. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Στο άρθρο 18 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"Η Επιτροπή ή μία αρμόδια αρχή που 
ορίζεται από την Επιτροπή διαχειρίζεται στο 
κοινοτικό επίπεδο τη διενέργεια 
πλειστηριασμού δικαιωμάτων την οποία 
ορίζει το άρθρο 10. Αυτή η αρμόδια αρχή 
συντονίζει τις δραστηριότητές της στενά με 
τις αρμόδιες αρχές που ορίζουν τα κράτη 
μέλη. Συγκεκριμένα εξασφαλίζει ότι στις 
αρμόδιες αρχές εκάστου κράτους μέλους 
δίδονται πλήρη και ακριβή δεδομένα 
σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων 
μέσω του πλειστηριασμού σε εγκαταστάσεις 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους."
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β α. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας και τη διεργασία 
διεύρυνσης η Επιτροπή αποσκοπεί στη 
σύναψη συμφωνιών με τα σχετικά κράτη 
για να τα περιλάβει στο κοινοτικό 
σύστημα ή για να προβλέπεται η αμοιβαία 
αναγνώριση δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να ενθαρρύνονται τρίτα κράτη που συνορεύουν με την ΕΕ να συμμετέχουν 
στο EU ETS. Η συμμετοχή είναι όχι μόνον σημαντική όσον αφορά το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη αλλά επιλαμβάνεται και του θέματος της διαρροής άνθρακα από τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ που μετακινούνται στην άλλη πλευρά των συνόρων. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων καύσης
υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την 
επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 25MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
10.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη και οι οποίες υπόκεινται 
σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
οι οποίες έχουν υποβάλει προς την αρμόδια 
αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων 
από 25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου 
του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα για κάθε ένα από τα 3 
προηγούμενα έτη, οι οποίες εάν πρόκειται 
περί εγκαταστάσεων καύσης έχουν 
ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη 
των 35 MW και οι οποίες υπόκεινται σε 
μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε 
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εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

(α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε 
τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναμα μέτρα που εφαρμόζει·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
10 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 
25 000 τόννους ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών 
από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα ισοδύναμα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται πλέον, η 
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) για 
δημόσιο σχολιασμό.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4. 

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2 έως 4 β. 

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
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της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
20% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, επί το μερίδιο 
των συνολικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο 
συμβάλλει το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα 
με τα άρθρα 9 και 9α.

της διεθνούς σύμβασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο γραμμικός 
συντελεστής αυξάνεται έτσι ώστε η 
κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων το 2020 
να είναι μικρότερη από εκείνη που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 κατά 
μια ποσότητα δικαιωμάτων ισοδύναμη με 
τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από την Κοινότητα κάτω του 
20% για το οποίο η διεθνής σύμβαση 
δεσμεύει την Κοινότητα, το οποίο είναι 
συνεπές προς τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 
2007, επί το μερίδιο των συνολικών 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2020 στο οποίο συμβάλλει 
το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 και 9α.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια τα οποία θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει τη διεθνή 
σύμβαση, έως το ήμισυ της μείωσης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας CER, 
ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια τα οποία 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει 
τη διεθνή σύμβαση, έως το ήμισυ της 
μείωσης που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων έργων 
από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, πέραν αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους 
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών 
οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της 
διεθνούς σύμβασης, όπως αρμόζει. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
για τη χρήση και ποιότητα επιπρόσθετων 
τύπων έργων από φορείς εκμετάλλευσης 
που εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 11α ή τη 
χρήση από τέτοιους φορείς εκμετάλλευσης 
άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
δημιουργούνται δυνάμει της διεθνούς 
σύμβασης, όπως αρμόζει. 

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].»
4 α. Εντός οκταμήνου από τη σύναψη της 
διεθνούς συμφωνίας η Επιτροπή εκπονεί 
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περιεκτική 
αποτίμηση αντικτύπου σχετικά με τις 
συνέπειες από την επίτευξη των 
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μειώσεων εκπομπών στην ΕΕ οι οποίες 
απαιτούνται από την ως άνω συμφωνία 
και τα μέτρα που λαμβάνονται προς 
πραγματοποίηση αυτών των μειώσεων, 
καθώς και από οιαδήποτε άλλα μέτρα 
που εγκρίνονται στη συμφωνία. Αυτή η 
αποτίμηση αντικτύπου συγκεκριμένα 
ορίζει τον βαθμό στον οποίον η διεθνής 
συμφωνία κατά πάσαν πιθανότητα θα 
μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα για τις βιομηχανίες που 
εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό, 
περιλαμβανομένου και μέσω της 
εξασφάλισης επιβολής συγκρίσιμου 
άχθους στις βιομηχανίες που λειτουργούν 
εκτός της Κοινότητας.
4 β. Εάν η αποτίμηση αντικτύπου 
υποδεικνύει ότι η διεθνής συμφωνία κατά 
πάσαν πιθανότητα δεν θα μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα για τις βιομηχανίες που 
εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό, η 
Επιτροπή υποβάλλει αρμόζουσα 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
πρόταση αυτή περιέχει κατά περίπτωση 
τα εξής: 
α) την τροποποίηση της κοινοτικής 
ποσότητας δικαιωμάτων το 2020, όπου να 
συνυπολογίζεται η συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
Κοινότητα πέρα και από το 20% για το 
οποίο η διεθνής σύμβαση δεσμεύει την 
Κοινότητα, το οποίο είναι συνεπές προς τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μαρτίου 2007.
β) προτάσεις για τη χρήση των 
πιστωτικών μορίων CER, ERU ή άλλων 
μορίων από τους φορείς εκμετάλλευσης 
στο κοινοτικό σύστημα·
γ) τη μείωση του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων οιωνδήποτε προτάσεων μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 10 a, 
παράγραφοι 1, 8 και 9 και το άρθρο 10 β.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
"Άρθρο 28 α

Χρήση μορίων για δενδροφύτευση, 
αναδάσωση και δασοπονία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 α και 
28 τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους φορείς 
εγκαταστάσεων να κάνουν χρήση μορίων, 
επιπροσθέτως του ορίου που ορίζεται στο 
άρθρο 11 a (6 α), έως ποσοστό 5% των 
μειώσεων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου που απαιτούνται για τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται δυνάμει 
της οδηγίας 2003/87/EC από:
(α) έργα βιώσιμης, επαληθεύσιμης και 
μόνιμης δενδροφύτευσης και αναδάσωσης 
πιστοποιημένα από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του CDM ή επαληθευμένα με τη 
διαδικασία της Μεικτής Επιτροπής 
Επίβλεψης Εφαρμογής·
(β) δραστηριότητες βιώσιμης, 
επαληθεύσιμης και μόνιμης δασοκομίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει 
συναφθεί συμφωνία σύμφωνα με τα άρθρο
11 a(5)· και
(γ) οιαδήποτε έργα βιώσιμης, 
επαληθεύσιμης και μόνιμης δασοκομίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες κατά συμμόρφωση 
προς τη διεθνή συμφωνία του άρθρου 28.
2. Τα έργα που ορίζονται στην παράγραφο 
1(α) έως (γ) ως ανωτέρω πληρούν όλα 
κριτήρια υψηλής ποιότητας, που πρόκειται 
να εγκριθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
που θα θεσπίσουν τα Ηνωμένα Έθνη.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 



PE404.749v02-00 52/54 AD\741419EL.doc

EL

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23, 
παράγραφος 3]. "

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από 
το εξής:

"Άρθρο 30
Επανεξέταση και ανάπτυξη

…

1. Με βάση την πείρα από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας … και βάσει 
των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας:

(α) … εάν … άλλοι σχετικοί τομείς  
… και … δραστηριότητες, μεταξύ 
άλλων οι τομείς των μεταφορών, της 
οικιακής και εμπορικής θερμάνσεως και 
της γεωργίας, πρέπει να περιληφθούν στο 
κοινοτικό σύστημα·
(β) περαιτέρω εναρμόνιση των ορισμών, 
των επιβαρύνσεων και των κυρώσεων·
(γ) το κατώφλι για τον αποκλεισμό 
μικρών εγκαταστάσεων από το κοινοτικό 
σύστημα οσάκις έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
ισοδύναμα μέτρα·
(δ) οιαδήποτε απαραίτητα μέτρα προς 
πρόληψη κρουσμάτων κατάχρησης της 
αγοράς και επιβλαβούς κερδοσκοπίας. 
…

2. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση 
αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, 
συνοδευόμενη εφόσον απαιτείται από 
σχετικές προτάσεις.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει το ταχύτερο 
δυνατόν νομοθετικές προτάσεις για να 
εντάξει τον τομέα της ναυτιλίας στο 
κοινοτικό σύστημα έως το 2013.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει έως το 2013 
αρμόζουσες προτάσεις που ορίζουν 
ημερομηνία για την ένταξη των οδικών 
μεταφορών στο κοινοτικό σύστημα βάσει 
πλήρους αποτιμήσεως του κόστους, των 
ωφελημάτων και των τρόπων με τους 
οποίους υλοποιούνται οι δυνατότητες 
ενσωμάτωσης."

Αιτιολόγηση

Το αρχικό άρθρο με θέμα τη ρήτρα ανασκόπησης ήταν απηρχαιωμένο και πρέπει να αντικατασταθεί 
από νέο. Έχει σημασία να συνεχίζεται η ανασκόπηση του συστήματος για να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη απόδοση, να προστίθενται και άλλοι τομείς σε αυτό και να υπάρχουν εχέγγυα για 
αντιμετώπιση επί ίσοις όροις στην ΕΕ.
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