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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Αυτή η 
φιλόδοξη συνεισφορά της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών οδηγεί ούτως ή άλλως σε 
επιβάρυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Έως το 2050, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει 
να μειωθούν κατά τουλάχιστον 50% σε 
σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990. 
Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. 
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Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν παγκόσμιο ανταγωνισμό. Σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές του κόσμου, οι στόχοι της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 οδηγούν σε υψηλότερες 
επιβαρύνσεις και συνιστούν, ως εκ τούτου πρόκληση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επίτευξη 
των στόχων της διαδικασίας της Λισαβόνας. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εάν η Κοινότητα και τρίτες χώρες 
συνάψουν διεθνή σύμβαση η οποία θα 
προβλέπει την ανάληψη κατάλληλης
παγκόσμιας δράσης μετά το 2012, 
σημαντική στήριξη θα πρέπει να δοθεί για 
την αναγνώριση των μειώσεων των 
εκπομπών που επιτυγχάνονται στις χώρες 
αυτές. Ωστόσο, πριν από τη σύναψη μιας 
τέτοιας σύμβασης, θα πρέπει να δοθούν 
μεγαλύτερες διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά 
τη συνεχιζόμενη χρήση πιστωτικών ορίων 
από χώρες εκτός της Κοινότητας. 

(6) Εάν η Κοινότητα και τρίτες χώρες 
συνάψουν διεθνή σύμβαση η οποία θα 
προβλέπει την ανάληψη παγκόσμιας 
δράσης μετά το 2012, σημαντική στήριξη 
πρέπει να δοθεί για την αναγνώριση των 
μειώσεων των εκπομπών που 
επιτυγχάνονται στις χώρες αυτές. Ωστόσο, 
πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας 
σύμβασης, πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες 
διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τη 
συνεχιζόμενη χρήση πιστωτικών ορίων 
από χώρες εκτός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να δημιουργήσει για όλους τους ενδιαφερομένους ένα δεσμευτικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση πιστωτικών μορίων για τη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένων των σημαντικών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και για την προσαρμογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 20% των προσόδων 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων 
αρμόζει να χρησιμοποιείται για τη μείωση 

(15) Oι πρόσοδοι από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων θα πρέπει να συμβάλουν 
στις σημαντικές προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της
αλλαγής του κλίματος και για την 
προσαρμογή στις αναπόφευκτες 
επιπτώσεις. Ενδεικτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των 
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των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή, για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, για τη 
δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση 
αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά 
στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των 
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης.

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, για τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 
2020, για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη 
συνεισφορά στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, για μέτρα με στόχο την 
αποφυγή της αποδάσωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών, όπως οι 
δυνητικές αυξήσεις των τιμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από 
τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των
δημόσιων αρχών από πλειστηριασμούς και 
λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα 
έσοδα από τη φορολογία των
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι 
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν τα 
ποσοστά κατανομής των προσόδων στις 
επιμέρους δράσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες των κρατών μελών. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
κονδυλίων από τους πλειστηριασμούς για 
τους σκοπούς αυτούς. Η κοινοποίηση αυτή 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων εθνικών 
μέτρων. Η οδηγία δεν προδικάζει το 
αποτέλεσμα οιωνδήποτε διαδικασιών 
κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 87 
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και 88 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η πολιτική περιβάλλοντος είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα, 
πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη η απόφαση για την κατανομή των προσόδων από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τις επιμέρους δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της 
αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Είναι ρεαλιστικό να θεωρήσουμε 
δεδομένο ότι η διεθνής συμφωνία Κυότο 
ΙΙ θα θεσπίσει διαφορετικές υποχρεώσεις 
για τις εκβιομηχανισμένες χώρες και για 
τις χώρες με αναδυόμενη οικονομία 
('κοινή αλλά διαφοροποιημένη 
μεταχείριση'). Τούτο θέτει ενώπιον της 
Κοινότητας την πρόκληση να συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στον περιορισμό των 
εκπομπών CO2. Η συμφωνία θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποδοχή 
αυξημένων εκπομπών CO2 σε ορισμένες 
χώρες με αναδυόμενη οικονομία. 
Συνεπώς η Κοινότητα πρέπει να λάβει 
υπόψη τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από αυτό. 
Η 'διαρροή άνθρακα' δεν προκύπτει μόνο 
όταν δεν τηρείται η διεθνής συμφωνία 
αλλά και όταν η συμφωνία επιβάλλει 
διαφορετικές υποχρεώσεις. Επί μέρους 
τομεακές συμφωνίες και δείκτες 
αναφοράς θα μπορούσαν να λύσουν αυτό 
το πρόβλημα.

Αιτιολόγηση

Είναι αναμενόμενο ότι οι οικονομικά ανερχόμενες χώρες θα συμμετάσχουν σε μία διεθνή 
συμφωνία μόνο στην περίπτωση που η συμφωνία αυτή αφήνει περιθώρια για βιομηχανική 
ανάπτυξη. Οι διαφορετικές υποχρεώσεις σχετικά με τη μείωση του CO2 που συνδέονται με αυτό 
θα οδηγήσουν σε παγίωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και έτσι η ΕΕ θα βρίσκεται 
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διαρκώς μπροστά στο πρόβλημα της αντιμετώπισης μεταφοράς της παραγωγής σε μέρη όπου 
ισχύουν μικρότεροι περιορισμοί σχετικά με το CO2.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών ενώ πρέπει να διασφαλίζουν τον 
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού 
τέτοιων δικαιωμάτων. Οι κατανομές 
πρέπει να καθορίζονται πριν από τη 
περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να 
επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της 
αγοράς. Επίσης, πρέπει να αποτρέπουν τις 
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και τη θερμότητα που παρέχεται 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς 
αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων και τομεακών δεικτών 
αναφοράς ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα και με 
διεθνείς ανταγωνιστές. Οι κανόνες αυτοί 
και οι δείκτες αναφοράς πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές σε ό,τι αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη συμπαραγωγή και τη 
δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών ενώ πρέπει να διασφαλίζουν τον 
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού 
τέτοιων δικαιωμάτων. Οι κατανομές 
πρέπει να καθορίζονται πριν από τη 
περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να 
επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της 
αγοράς. Επίσης, πρέπει να αποτρέπουν τις 
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και τη θερμότητα που παρέχεται 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς 
αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 



PE405.911v03-00 8/43 AD\742513EL.doc

EL

τίθενται σε πλειστηριασμό. παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
αέρια απόβλητα διεργασιών 
βιομηχανικής παραγωγής για ίδια 
κατανάλωση. Τα δικαιώματα που θα έχουν 
φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Η Επιτροπή 
πρέπει να διαβουλεύεται με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς κατά τον 
καθορισμό των δεικτών αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Έως ότου επιτευχθεί μία πραγματική ποσοτικοποιήσιμη και εξακριβώσιμη διεθνής σύμβαση, η 
Επιτροπή πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τις βιομηχανίες που 
διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όχι μόνο μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων 
αλλά, κυρίως, μέσω τομεακών δεικτών αναφοράς κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους.

Η συμπαραγωγή είναι μία ενεργειακά αποδοτική διαδικασία παραγωγής και δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί. 

Τα αέρια απόβλητα που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική 
τους ανάκτηση πρέπει να επιτρέπεται η μέγιστη ευελιξία. Η χρήση τους για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και μειώνει τις εκπομπές CO2. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να εξαιρείται από τον 
πλειστηριασμό.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν ανταγωνιστές από τρίτες χώρες που λειτουργούν υπό διαφορετικούς όρους 
πλαίσιο. Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εξαιτίας των μικρότερων περιορισμών ως προς το 
CO2 σε τρίτες χώρες αυξάνουν τον κίνδυνο μεταφορών της παραγωγής. Ως εκ τούτου, για μια 
αποτελεσματική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το διεθνές περιβάλλον.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να (19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, μπορεί να
προκληθεί αύξηση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου 
η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους 
περιορισμούς αναφορικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ 
ταυτόχρονα ενδέχεται να βρεθούν σε 
οικονομικά δυσχερή θέση ενεργοβόροι 
κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα προβεί 
στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων έως 
και 100% σε κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους που πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια Ο προσδιορισμός των 
συγκεκριμένων κλάδων και των επιμέρους 
κλάδων καθώς και των απαιτούμενων 
μέτρων θα υποβάλλεται σε 
επαναξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται δράση 
εκεί που χρειάζεται και ότι δεν λαμβάνει 
χώρα υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 

έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης ή/και 
διεθνών τομεακών συμφωνιών που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, θα προκληθεί 
αύξηση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η 
βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους 
περιορισμούς αναφορικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ 
ταυτόχρονα ενδέχεται να βρεθούν σε 
οικονομικά δυσχερή θέση ενεργοβόροι 
κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα προβεί 
στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 100% 
σε ενεργοβόρους κλάδους. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς 
και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
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η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων. η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Για να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η Κοινότητα 
πρέπει να ασκήσει αποτελεσματική πρόληψη των μετεγκαταστάσεων της παραγωγής σε τρίτες 
χώρες με μικρότερους περιορισμούς ως προς το CO2. Ιδίως οι ενεργοβόροι κλάδοι ή επιμέρους 
κλάδοι δεν μπορούν εξαιτίας της πίεσης του διεθνούς ανταγωνισμού να μετακυλήσουν μέσω 
των προϊόντων τους το αυξημένο κόστος. Ως εκ τούτου, εάν υπάρξει πρόσθετο κόστος εξαιτίας 
της εμπορίας εκπομπών, θα σημειωθούν μετεγκαταστάσεις παραγωγής με πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις για τις παγκόσμιες εκπομπές. Επομένως, απαιτείται η ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης μέσω διαρκούς δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων εκπομπών. 

Είναι σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο να επιτευχθεί μία παγκόσμια διεθνής σύμβαση αλλά 
και να διασφαλισθούν διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με τις αναδυόμενες οικονομίες όπως 
η Κίνα και η Ινδία

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης 
διεθνούς σύμβασης για τον περιορισμό 
της παγκόσμιας αύξησης της 
θερμοκρασίας, η Κοινότητα πρέπει να 
επιδιώξει την σύναψη διμερών και 
πλειονομερών συμφωνιών με άλλες 
μείζονες πηγές εκπομπών αερίων. 
Ανεξαρτήτως της έκβασης των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων, η 
Kοινότητα πρέπει να λάβει ηγετικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση της σύστασης ενός 
Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος, 
στον οποίο θα ενσωματωθούν το διεθνές 
συμβατικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και 
αποτελεσματικοί δικαιοδοτικοί 
μηχανισμοί.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο αποτυχίας των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για 



AD\742513EL.doc 11/43 PE405.911v03-00

EL

την μετά-Kιότο περίοδο και να εξευρεθούν μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 2011, να διαβουλευτεί 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους και, υπό το φως του 
αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, να υποβάλει έκθεση η 
οποία θα συνοδεύεται από κατάλληλες 
προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
θα προσδιορίσει μέχρι την 30η Ιουνίου
2010 το αργότερο τους ενεργοβόρους
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να 
εκτεθούν στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει την 
ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις 
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να
λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν
κατανομής ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 2011, να διαβουλευτεί 
με όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους και, υπό το φως του 
αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, να υποβάλει έκθεση 
εκτίμησης της κατάστασης, η οποία θα 
συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις, 
και η οποία θα αφορά σε όλους τους 
κλάδους της βιομηχανίας με ιδιαίτερη 
αναφορά στους ενεργοβόρους ή επιμέρους 
κλάδους που έχουν διαπιστωμένα εκτεθεί 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Πρέπει 
να καθοριστούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των εν λόγω κλάδων και 
επιμέρους κλάδων, έπειτα από 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
επηρεάζονται, σε μία πρόταση που θα 
υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Η πρόταση αυτή 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο 
μη σύναψης διεθνούς σύμβασης με 
υποχρεωτικές μειώσεις και τις πιθανές 
εναλλακτικές δυνατότητες αντί των 
διεθνών συμβάσεων. Η Επιτροπή θα
πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της στην 
αξιολόγηση της αδυναμίας μετακύλισης 
του κόστους των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων 
χωρίς σημαντική απώλεια μεριδίου της 
αγοράς για τις εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ 
που δεν προβαίνουν σε παρόμοια δράση 
για τη μείωση των εκπομπών. Οι
βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να 
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα θα μπορούν να λαμβάνουν 
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής 
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δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), 
ιδιαίτερα δε με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 
του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρακολουθεί τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα και στην 
απασχόληση για τους παραγωγούς που 
είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και 
χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα 
ως εισροές στη διεργασία παραγωγής 
τους. Όποια δράση και αν ληφθεί θα 
πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), 
ιδιαίτερα δε με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Αιτιολόγηση

H έκθεση εκτίμησης της κατάστασης και οι προτεινόμενες λύσεις για τις περιπτώσεις έκθεσης σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα πρέπει να αφορούν σε όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους με ιδιαίτερη έμφαση στους ενεργοβόρους, δεδομένης και της νομικής αοριστίας της 
έννοιας «έντασης ενέργειας».

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των κλάδων που επηρεάζονται από τη 
διαρροή άνθρακα πρέπει να τεθούν συντομότερα απ’ ό,τι προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η προβλεψιμότητα στις βιομηχανίες που επηρεάζονται· πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ.
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 a) Με αυτήν την 100% δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων καθίσταται άνευ περιεχομένου 
η συμπερίληψη των εισαγωγών στην εμπορία 
εκπομπών. Αυτό εξασφαλίζει την τήρηση της 
δέσμευσης που ανελήφθη στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, και θα πρέπει επίσης να έχει ως 
αποτέλεσμα να μην λάβουν τρίτες χώρες 
τέτοια προστατευτικά μέτρα, ενώ 
ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτίωση του 
διαπραγματευτικού κλίματος και αυξάνει την 
αποδοχή των αποτελεσματικών ευρωπαϊκών 
μέτρων για τη μείωση του CO2.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Κοινότητα πρέπει να εξασφαλίσει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις 
αγορές της. Η κατά 100% δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για ενεργοβόρους κλάδους καθιστά 
άνευ περιεχομένου την ενδεχόμενη συμπερίληψη των εισαγωγών. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται 
έτσι ο κίνδυνος ενδεχόμενων προστατευτικών αντίμετρων τρίτων χωρών. Ο στόχος της 
καθιέρωσης ενός κατά το δυνατόν παγκόσμιας εμβέλειας συστήματος εμπορίας εκπομπών 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι διαπραγματευόμενοι είναι πεπεισμένοι ότι η Κοινότητα δεν 
επιδιώκει προστατευτικούς σκοπούς με ένα τέτοιο σύστημα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλίζονται ίδιοι 
όροι ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, 
η χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση 
εκπομπών εκτός Κοινότητας από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 

(21) Προκειμένου να διασφαλίζονται ίδιοι 
όροι ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, 
η χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση 
εκπομπών εκτός Κοινότητας από φορείς 
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο 
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κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
της UNFCCC ορίζει ποσοτικοποιημένους 
στόχους εκπομπών για τις ανεπτυγμένες 
χώρες για την περίοδο 2008 έως 2012 και 
προβλέπει τη δημιουργία μορίων 
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) 
και μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που απορρέουν από έργα του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) 
και κοινής εφαρμογής αντίστοιχα, καθώς 
και τη χρήση τους από ανεπτυγμένες χώρες 
προκειμένου να επιτύχουν μέρος των εν 
λόγω στόχων. Αν και το πλαίσιο του Κιότο 
δεν επιτρέπει τη δημιουργία ERU από το 
2013 και μετά χωρίς την εφαρμογή νέων 
ποσοτικοποιημένων στόχων εκπομπών για 
τις χώρες φιλοξενίας, δυνητικά επιτρέπεται 
η συνέχιση της δημιουργίας μορίων ΜΚΑ. 
Εφόσον υπάρξει διεθνής σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος, η επιπρόσθετη
χρήση μορίων πιστοποιημένης μείωσης 
εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης 
εκπομπών (ERU) πρέπει να προβλεφθεί 
από τις χώρες οι οποίες έχουν 
προσυπογράψει τη σύμβαση. Απουσία 
τέτοιας σύμβασης, η πρόβλεψη για 
περαιτέρω χρήση των CER και ERU θα 
υπονόμευε το κίνητρο αυτό και θα 
δυσχέραινε την επίτευξη του στόχου της 
Κοινότητας για την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση 
CER και ERU πρέπει να συνάδει με τον 
στόχο της Κοινότητας για παραγωγή 
ποσοστού 20% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και να 
προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την καινοτομία και την τεχνολογική 
πρόοδο. Εφόσον υπάρχει συνέπεια προς 
την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με τρίτες χώρες για την 
ενεργοποίηση σε αυτές επενδύσεων που 
οδηγούν σε πραγματικές επιπρόσθετες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα τονώνουν 
την καινοτομία από επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί εντός της Κοινότητας και την 

κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να 
εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
της UNFCCC ορίζει ποσοτικοποιημένους 
στόχους εκπομπών για τις ανεπτυγμένες 
χώρες για την περίοδο 2008 έως 2012 και 
προβλέπει τη δημιουργία μορίων 
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) 
και μονάδων μείωσης των εκπομπών 
(ERU) που απορρέουν από έργα του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) 
και κοινής εφαρμογής αντίστοιχα, καθώς 
και τη χρήση τους από ανεπτυγμένες χώρες 
προκειμένου να επιτύχουν μέρος των εν 
λόγω στόχων. Αν και το πλαίσιο του Κιότο 
δεν επιτρέπει τη δημιουργία ERU από το 
2013 και μετά χωρίς την εφαρμογή νέων 
ποσοτικοποιημένων στόχων εκπομπών για 
τις χώρες φιλοξενίας, δυνητικά επιτρέπεται 
η συνέχιση της δημιουργίας μορίων ΜΚΑ. 
Ακόμα και αν δεν υπάρξει διεθνής 
σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος, η 
χρήση μορίων πιστοποιημένης μείωσης 
εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης 
εκπομπών (ERU) πρέπει να προβλεφθεί. Η 
χρήση CER και ERU πρέπει να συνάδει με 
τον στόχο της Κοινότητας για παραγωγή 
ποσοστού 20% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και να 
προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την καινοτομία και την τεχνολογική 
πρόοδο. Εφόσον υπάρχει συνέπεια προς 
την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με τρίτες χώρες για την 
ενεργοποίηση σε αυτές επενδύσεων που 
οδηγούν σε πραγματικές επιπρόσθετες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα τονώνουν 
την καινοτομία από επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί εντός της Κοινότητας και την 
τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. 
Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 
επικυρώνονται από πλέον της μίας χώρας. 
Με τη σύναψη μιας ικανοποιητικής 
διεθνούς σύμβασης από την Κοινότητα, η 
πρόσβαση σε πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να αυξηθεί παράλληλα με την 
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τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. 
Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 
επικυρώνονται από πλέον της μίας χώρας. 
Με τη σύναψη μιας ικανοποιητικής 
διεθνούς σύμβασης από την Κοινότητα, η 
πρόσβαση σε πιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να αυξηθεί παράλληλα με την 
αύξηση του επιπέδου μείωσης των 
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω του κοινοτικού συστήματος.

αύξηση του επιπέδου μείωσης των 
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω του κοινοτικού συστήματος.
Ωστόσο, δεν πρέπει να διατίθενται 
πιστωτικά μόρια σε σχέση με έργα του 
ΜΚΑ και κοινής εφαρμογής σε κλάδους 
που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ΜΚΑ συνιστούν αποτελεσματική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών σε τέτοια έργα είναι οπωσδήποτε επιθυμητή σύμφωνα με το πνεύμα των 
παγκόσμιων στόχων για το CO2. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή αναπτυσσομένων χωρών σε έργα ΜΚΑ και δεν πρέπει να περιορίζεται στον κύκλο 
των πιθανών συμβαλλομένων μίας διεθνούς συμφωνίας. Η συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΑ μπορεί 
να καταστήσει ευκολότερη για ορισμένα κράτη την προσχώρηση σε μία διεθνή συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 

Οι κλάδοι που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα δεν πρέπει να απειλούνται από εξωτερικούς 
ανταγωνιστές που ευνοούνται από τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος και ευθύνονται για 
πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών κατά τη χρήση των 
εσόδων από τους πλειστηριασμούς ώστε 
να διευκολύνεται η προσαρμογή των
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 

(24) Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος και ευθύνονται για 
πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών κατά τη χρήση των 
εσόδων από τους πλειστηριασμούς ώστε 
να διευκολύνεται η προσαρμογή των
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 
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της αλλαγής του κλίματος. Δεδομένου ότι 
ελάχιστα έργα ΜΚΑ έχουν καταρτιστεί 
στις χώρες αυτές, κρίνεται αρμόζον να 
παρέχεται η βεβαιότητα της αποδοχής των 
πιστωτικών μορίων που απορρέουν από 
έργα που θα ξεκινήσουν εκεί μετά το 2012, 
ακόμη και απουσία μιας διεθνούς 
σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να 
ισχύει για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έως 
τότε θα έχουν επικυρώσει είτε μια 
παγκόσμια σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος είτε μια διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία με την Κοινότητα.

της αλλαγής του κλίματος. Δεδομένου ότι 
ελάχιστα έργα ΜΚΑ έχουν καταρτιστεί 
στις χώρες αυτές, κρίνεται αρμόζον να 
παρέχεται η βεβαιότητα της αποδοχής των 
πιστωτικών μορίων που απορρέουν από 
έργα που θα ξεκινήσουν εκεί μετά το 2012, 
ακόμη και απουσία μιας διεθνούς 
σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να 
ισχύει για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
έως το 2020.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ΜΚΑ συνιστούν αποτελεσματική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών σε τέτοια έργα είναι οπωσδήποτε επιθυμητή σύμφωνα με το πνεύμα των 
παγκόσμιων στόχων για το CO2. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή αναπτυσσομένων χωρών σε έργα ΜΚΑ και δεν πρέπει να περιορίζεται στον κύκλο 
των πιθανών συμβαλλομένων μίας διεθνούς συμφωνίας. Η συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΑ μπορεί 
να καταστήσει ευκολότερη για ορισμένα κράτη την προσχώρηση σε μία διεθνή συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση και τη 
λειτουργία του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών
(EU ETS). Η πρώτη σχετική έκθεση θα 
υποβληθεί ένα έτος μετά την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ περίπλοκη και απαιτεί μόνιμη διοργανική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος β – σημείο 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 ανανέωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
λόγω σημαντικής μεταβολής της φύσης ή 
της λειτουργίας ή μίας σημαντικής 
επέκτασης της εγκατάστασης, ύστερα 
από υποβολή προς την Επιτροπή της 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Στην ισχύουσα πρόταση της Επιτροπής, οι επεκτάσεις της παραγωγικής ικανότητας δεν 
χαρακτηρίζονται πλέον ως νεοεισερχόμενες. Αυτό εισάγει μια διαφορά, επειδή στις νέες 
εγκαταστάσεις κατανέμονται πιστωτικά μόρια GHG και στις επεκτάσεις της παραγωγικής 
ικανότητας απομένει μόνο ο πλειστηριασμός. Η πρόταση της Επιτροπής επιφέρει ανισορροπία 
μεταξύ των νέων εγκαταστάσεων και των αναβαθμίσεων της παραγωγικής ικανότητας, κάτι που 
δεν αποτελεί την πιο αποδοτική προσέγγιση και ενδεχομένως βλάπτει την καινοτομία στις 
υφιστάμενες διαδικασίες.
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Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κα α)] Οι εργασίες αξιοποίησης όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα II B της οδηγίας 
91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης 
Μαρτίου 1991 που τροποποιεί την οδηγία 
75/442/ΕΟΚ περί αποβλήτων εξαιρούνται 
από τον ορισμό της "εγκατάστασης 
καύσης".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα είναι η προώθηση της 
ανακύκλωσης. Συνεπώς, δεν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εργασίες ανακύκλωσης σε 
ένα σύστημα που θα την τιμωρεί.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

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. Οι εισπράξεις που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων των οποίων 
μνεία γίνεται στην παράγραφο 2 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του σοβαρού και επιτακτικού χαρακτήρα του προβλήματος το σύνολο των προσόδων 
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από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων πρέπει να αφιερώνεται σε μέτρα σχεδιασμένα προς μείωση 
των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, ανάπτυξη των ανανεωσίμων μορφών 
ενεργείας, καταπολέμηση της καταστροφής των δασών, παροχή ενισχύσεων στα αναπτυσσόμενα 
κράτη για να προσαρμοσθούν στην αλλαγή του κλίματος και συνδρομής στα νοικοκυριά 
χαμηλού εισοδήματος για να βελτιώσουν την απόδοση της ενεργείας την οποία καταναλώνουν.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
έως ποσοστό 10% των 
πραγματοποιουμένων εισπράξεων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ότι μόνο 20% των εισπράξεων από τον πλειστηριασμό πρέπει να 
διατηρείται ως απόθεμα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, που προφανώς είναι 
ανεπαρκές, ιδίως εάν οι διοικητικές δαπάνες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο ποσό αυτό. Η 
κάλυψη των εθνικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων δεν πρέπει να αποτελεί σημαντικό κίνητρο 
για πλειστηριασμό.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
εισπράξεων για κάθε έναν από τους εν 
λόγω σκοπούς στις εκθέσεις που 

4. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
συναρτήσει των αναγκών τους σχετικά με 
τη διάθεση των προσόδων σε επί μέρους 
μέτρα και περιλαμβάνουν πληροφορίες 
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υποβάλλουν δυνάμει της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ.

σχετικά με τη χρήση των εισπράξεων για 
κάθε έναν από τους εν λόγω σκοπούς και 
τη γεωγραφική κατανομή της χρήσης των 
εσόδων στις εκθέσεις που υποβάλλουν 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ 
εστιάζοντας ιδιαιτέρως προσοχή στα 
θέματα εσωτερικής αγοράς, κρατικών 
ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή υποβάλλει κατ' έτος έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
τη χρήση των εισπράξεων εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως προσοχή στα θέματα 
εσωτερικής αγοράς, κρατικών 
ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ περίπλοκη και απαιτεί μόνιμη διοργανική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διαφάνεια, να καθίσταται δυνατή η αποτίμηση της 
συμμόρφωσης προς την υποχρέωση του άρθρου 10, παράγραφος 3 και να εξασφαλίζεται ότι ως 
σύνολο η προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση κατανέμεται αποτελεσματικά. Εκκινώντας από 
την παραδοχή ότι η πολιτική περιβάλλοντος είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα, πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη η απόφαση για την κατανομή των προσόδων από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τις επιμέρους δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της 
αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 18

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, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η μορφή 
των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και 

5. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2009, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση που θα 
αξιολογεί τον χρόνο, τη διαχείριση και 
άλλες πτυχές των πλειστηριασμών, 
συμπεριλαμβανομένης, όπως αρμόζει, 
μίας πρότασης οδηγίας. Η πρόταση αυτή 
θα αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι οι 
πλειστηριασμοί διενεργούνται κατά τρόπο 
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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, που έχει σχεδιαστεί με στόχο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς 
την, θεσπίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου [23 παράγραφος 3].

ανοιχτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις που 
ελαχιστοποιεί τα περιθώρια 
κερδοσκοπίας. 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 ή τους 
στόχους σχετικά με την αλλαγή του 
κλίματος που δικαιολογούν την έγκρισή 
τους. Η πρόταση συνεπώς πρέπει να 
περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες, 
σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον χρόνο και 
τη συχνότητα των πλειστηριασμών στα 
κράτη μέλη, και να είναι κατάλληλα 
διατυπωμένη, και να επιλαμβάνεται των 
πιθανών επιπτώσεων των 
πλειστηριασμών, ιδίως σε σχέση με:
– τις κερδοσκοπικές κινήσεις,
– τις διασυνοριακές επιπτώσεις του 
ανταγωνισμού,
– τις διατομεακές επιπτώσεις,
– την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της 
βιομηχανίας, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων,
– την πληθωριστική πίεση, και
– τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
Η πρακτική λειτουργία των 
πλειστηριασμών αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της αναθεωρημένης πρότασης 
σχετικά με το ΣΕΔΕ και συνεπώς 
υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να ασχοληθεί με ένα βασικό στοιχείο του διευρυμένου ΣΕΔΕ στην 
επιτροπολογία. Είναι πολύ σημαντικό να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση συναπόφασης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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)].

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να ασχοληθεί με ένα βασικό στοιχείο του διευρυμένου ΣΕΔΕ στην 
επιτροπολογία. Είναι πολύ σημαντικό να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση συναπόφασης.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν 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, 
χρησιμοποιώντας τομεακούς δείκτες 
αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, 
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και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

χρήση βιομάζας, συμπαραγωγή και 
δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από αέρια απόβλητα από 
βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής, με 
σκοπό να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική 
ενέργεια για ίδια κατανάλωση από τον 
φορέα εκμετάλλευσης αυτών των 
διεργασιών παραγωγής, και στην 
περίπτωση αυτή πραγματοποιείται 
κατανομή στον εν λόγω φορέα 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους 
τομεακούς δείκτες αναφοράς που 
συμφωνήθηκαν για αυτές τις διεργασίες 
παραγωγής.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν 
μετακυλίεται περιττό κόστος στον τελικό 
καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των αέριων αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών CO2. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να εξαιρείται από τον 
πλειστηριασμό και να συμπεριλαμβάνεται με την ίδια μεθοδολογία κατανομής που ισχύει για τις 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις του παραγωγού αυτών των αερίων. Αυτό συμπίπτει με το κύριο 
περιεχόμενο του σημείου 92 της ανακοίνωσης COM(2008)830 της Επιτροπής.

Ο κλάδος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τις προσπάθειές 
του σχετικά με το κλίμα με τη γενίκευση της μετακύλισης του κόστους.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
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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. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
βάσει ενιαίων δεικτών αναφοράς σε 
ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο τη 
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
λοιπών παραγωγών θερμότητας. Αυτοί οι 
δείκτες αναφοράς θεσπίζονται και 
ελέγχονται στο πλαίσιο εναρμονισμένης 
διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής είναι η πιο αποδοτική 
μορφή παραγωγής ενέργειας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλιστεί περαιτέρω ενίσχυση και 
μετά από το 2013. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από αέρια απόβλητα 
από βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής, με 
σκοπό να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική 
ενέργεια για ίδια κατανάλωση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης αυτών των διεργασιών 
παραγωγής, και στην περίπτωση αυτή 
πραγματοποιείται κατανομή στον εν λόγω 
φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους 
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τομεακούς δείκτες αναφοράς που 
συμφωνήθηκαν για αυτές τις διεργασίες 
παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των αέριων αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών CO2. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να εξαιρείται από τον 
πλειστηριασμό και να συμπεριλαμβάνεται με την ίδια μεθοδολογία κατανομής που ισχύει για τις 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις του παραγωγού αυτών των αερίων. Αυτό συμπίπτει με το κύριο 
περιεχόμενο του σημείου 92 της ανακοίνωσης COM(2008)830 της Επιτροπής.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 στην ποσότητα που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένου υπόψη, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, του αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, και, στη συνέχεια, η 
δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα 
ετησίως έως τον μηδενισμό της το 2020.

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προτείνει να αντιμετωπίσει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και είναι ευάλωτες όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα εξαρτάται 
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από το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει, μαζί με 
τις βιομηχανίες αυτές, τους αποδεκτούς στόχους για τις μειώσεις GHG σε επίπεδο ΕΕ και σε 
διεθνές επίπεδο που θα οδηγήσουν σε πραγματικές ποσοτικοποιήσιμες και εξακριβώσιμες 
μειώσεις στην ΕΕ, καθώς και στο εξωτερικό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2010 το 
αργότερο και εν συνεχεία ανά 4 έτη, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που θεωρούνται ευάλωτοι όσον αφορά τη «διαρροή άνθρακα» και οι κατάλληλες 
δράσεις πρέπει να αποφασιστούν το συντομότερο δυνατόν. Η επαναξιολόγηση των σχετικών 
τομέων κάθε τρία έτη θα οδηγήσει σε περιττή αβεβαιότητα που είναι επιζήμια για τις 
επενδύσεις.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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παραπέμπει το άρθρο [23 παράγραφος 3)].

Αιτιολόγηση

Η διεργασία αυτή είναι πολύ περίπλοκη και απαιτεί μόνιμη διοργανική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε χρόνο, με βάση τις νέες πληροφορίες 
σχετικά με την αγορά, κάθε κλάδος που δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει κατά πόσον είναι ευάλωτος 
όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 

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 
μέσω των τιμών των προϊόντων χωρίς 
σημαντική υποχώρηση της 
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όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς 
τον άνθρακα, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

ανταγωνιστικής διεθνούς θέσης του, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) της σημερινής και της προβλεπόμενης 
δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της απασχόλησης και της 
οικονομικής συνάφειας, της έκθεσης των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό, 
λαμβανομένου υπόψη του κόστους των 
μεταφορών·

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – σημείο δ .α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων 
της προβλεπόμενης αύξησης των ενεργειακών 
τιμών, καθώς και ορισμένων πρώτων υλών 
λόγω της κλιματικής πολιτικής·
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – σημείο δ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) των παράπλευρων κοινωνικών 
επιπτώσεων της μετακύλισης του κόστους 
στον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κλάδων ή επί 
μέρους κλάδων.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση η Επιτροπή αναφέρεται στους κλάδους και στους επιμέρους κλάδους που είναι 
ευάλωτοι όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα, συνεπώς είναι εύλογο να διατηρηθεί η ίδια 
ορολογία σε ολόκληρη τη πρόταση προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 β – παράγραφος 1
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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 Ιανουάριο 2010 το αργότερο, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την έκβαση των 
διεθνών διαπραγματεύσεων και τον βαθμό
στον οποίο η σύμβαση που προήλθε από 
αυτές συμμορφώνεται με τα κριτήρια στο 
παράρτημα I a (νέο), υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση για τους κλάδους ή 
τους επιμέρους κλάδους που πρέπει να 
θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Οι κλάδοι ή οι 
επιμέρους κλάδοι που θεωρείται ότι 
διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προσδιορίζονται μετά από διαβουλεύσεις 
με τους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο μη 
σύναψης διεθνούς σύμβασης με 
υποχρεωτικές μειώσεις.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να προταθούν οι ημερομηνίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβλεψιμότητα για 
τις βιομηχανίες που επηρεάζονται από τη διαρροή άνθρακα.

Μία ενδεχόμενη διεθνής σύμβαση πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμη και εξακριβώσιμη και να 
επιφέρει ισοδύναμες μειώσεις εκπομπών όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερωθούν και να παράσχουν τη συναίνεσή τους 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και ο προσδιορισμός των κλάδων και των επιμέρους 
κλάδων διαρροής άνθρακα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 2



AD\742513EL.doc 31/43 PE405.911v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, καθώς και των τομέων που 
διαπιστώνεται ότι εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
δυνάμει του άρθρου 10 α, παράγραφος 8 
και 9, είναι καθοριστικής σημασίας οι
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.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα.

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να 
λειτουργούν δεν λαμβάνουν περαιτέρω 
δωρεάν δικαιώματα και επιστρέφουν 
τυχόν υπόλοιπο των δικαιωμάτων, ή ένα 
ισοδύναμο ποσό, στις αρμόδιες αρχές. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει την εθνική 
εφαρμογή και την αυστηρή τήρηση των 
κανόνων για την κρατική ενίσχυση και 
τον ανταγωνισμό, ιδίως προκειμένου να 
αποφευχθούν καταχρήσεις της 
δεσπόζουσας θέσης. Προς τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή δημοσιεύει, κάθε τρεις 
μήνες, τις τιμές των ενεργειακών 
προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή με 
ταξινόμηση ανά εταιρεία, τομέα και 
κράτος μέλος. Στη δημοσίευση των τιμών 
από την Επιτροπή διαχωρίζεται από την 
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τιμή για τον τελικό καταναλωτή το μέρος 
που αποτελεί στοιχείο του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών EU ETS.

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις που παύουν να λειτουργούν και που είχαν λάβει δωρεάν δικαιώματα δεν 
επιτρέπεται να πωλήσουν το υπόλοιπο των δικαιωμάτων στην αγορά, αλλά αντίθετα θα το 
επιστρέψουν στο κράτος μέλος. Αυτό θα εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση του 
συστήματος. 

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κανόνες για την κρατική ενίσχυση και τον 
ανταγωνισμό εφαρμόζονται αυστηρά και παρακολουθούνται.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη (από τη βιομηχανία έως τον τελικό καταναλωτή) θα απαιτούν 
πάντοτε διαφάνεια των τιμών προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει, σε τακτική βάση, τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων για τον 
τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ή διεθνών 
τομεακών συμφωνιών 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. Ωστόσο, τα πιστωτικά 
μόρια ΜΚΑ και ΚΕ από έργα σε τομείς 
που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα 
εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτή.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προσπάθεια να επιτευχθεί όχι μόνο μία παγκόσμια διεθνής σύμβαση αλλά 
και διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, 
προκειμένου να επιτευχθούν ποσοτικοποιήσιμες και εξακριβώσιμες μειώσεις εκπομπών.

Οι τομείς που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα δεν πρέπει να απειλούνται από εξωτερικούς 
ανταγωνιστές που ευνοούνται από τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο για μία παγκόσμια διεθνή σύμβαση αλλά και για να 
διασφαλισθούν διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα 
και η Ινδία.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες έργων οι 
μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε 
χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη 
διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά είτε σε 
χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή 
οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το 
κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
25.

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της 
επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες έργων οι 
μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε 
χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη 
διεθνή σύμβαση για τα έργα αυτά είτε σε 
χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή 
οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το 
κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
25. Εξαιρούνται τα πιστωτικά μόρια 
ΜΚΑ και ΚΕ από έργα σε τομείς που 
εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα δεν πρέπει να απειλούνται από εξωτερικούς 
ανταγωνιστές που ευνοούνται από τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου 
αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, 
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV. Επίσης προσδιορίζει το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε 
αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί των εκπομπών του εκάστοτε αερίου.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2011, έναν κανονισμό 
για την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου
αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, 
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV. Επίσης προσδιορίζει το 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε 
αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
περί των εκπομπών του εκάστοτε αερίου.
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί μία ημερομηνία προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προβλεψιμότητα στο σύστημα.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κανονισμός μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη τις πλέον ακριβείς και 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαίτερα της 
διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC). Μπορεί επίσης να
καθορίζει απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων από φορείς εκμετάλλευσης περί 
εκπομπών οι οποίες σχετίζονται με την 
παραγωγή αγαθών από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που μπορεί να υπόκεινται 
στον διεθνή ανταγωνισμό, καθώς και για 
την ανεξάρτητη εξακρίβωση των 
πληροφοριών αυτών.

2. Ο κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις πλέον 
ακριβείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαίτερα της 
διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC), επίσης καθορίζει 
απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων από 
φορείς εκμετάλλευσης περί εκπομπών οι 
οποίες σχετίζονται με την παραγωγή 
αγαθών από ενεργοβόρες βιομηχανίες που 
μπορεί να υπόκεινται στον διεθνή 
ανταγωνισμό, καθώς και για την 
ανεξάρτητη εξακρίβωση των πληροφοριών 
αυτών. Ο κανονισμός καθορίζει επίσης 
απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στην εμπορία εκπομπών.

Στις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να
περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί 
εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που καλύπτεται από το κοινοτικό 
σύστημα και συνδέεται με την παραγωγή 
τέτοιων αγαθών.

Στις εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνεται η 
υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών από την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
καλύπτεται από το κοινοτικό σύστημα και 
συνδέεται με την παραγωγή τέτοιων 
αγαθών.

Αιτιολόγηση

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στον πλειστηριασμό πρέπει να έχουν σαφείς 
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κανονισμούς.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - σημείο 13
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 – σημείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει έναν κανονισμό για 
τη εξακρίβωση των εκθέσεων περί 
εκπομπών και τη διαπίστευση των 
ελεγκτών, στον οποίο καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για τη διαπίστευση, την 
αμοιβαία αναγνώριση και την ανάκληση 
της διαπίστευσης ελεγκτών, καθώς και για 
την επίβλεψη και την αξιολόγηση από 
ομοτίμους, όπως αρμόζει.

Η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως τις 
30 Ιουνίου 2010, έναν κανονισμό για τη 
εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών 
και τη διαπίστευση των ελεγκτών, στον 
οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
διαπίστευση, την αμοιβαία αναγνώριση και 
την ανάκληση της διαπίστευσης ελεγκτών, 
καθώς και για την επίβλεψη και την 
αξιολόγηση από ομοτίμους, όπως αρμόζει.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία πρέπει να καθοριστεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβλεψιμότητα που 
απαιτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για 
την εκχώρηση δικαιωμάτων σε έργα, υπό 
τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία 

1. Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για 
την εκχώρηση δικαιωμάτων σε έργα, υπό 
τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία 
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μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός του κοινοτικού 
συστήματος.

μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός του κοινοτικού 
συστήματος. Η Επιτροπή εξαιρεί τα 
πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ από έργα 
σε τομείς που εκτίθενται σε διαρροή 
άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα δεν πρέπει να απειλούνται από εξωτερικούς 
ανταγωνιστές που ευνοούνται από τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από το κοινοτικό σύστημα εγκαταστάσεις 
καύσης που έχουν ονομαστική θερμική 
ισχύ χαμηλότερη από 50MW, οι οποίες 
έχουν υποβάλει προς την αρμόδια αρχή 
έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 
25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, 
εξαιρουμένων των αναπόφευκτων 
εκπομπών CO2 από πρώτες ύλες και 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, 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 

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

25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, 
εξαιρουμένων των αναπόφευκτων 
εκπομπών CO2 από πρώτες ύλες και 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 τόνους ισοδύναμου CO2, 
εξαιρουμένων των αναπόφευκτων 
εκπομπών CO2 από πρώτες ύλες και 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.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μην συμμετέχουν στο σύστημα εάν 
εφαρμόζονται ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αποφευχθούν οι περιττές διοικητικές δαπάνες και η 
γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του συστήματος. Το ένα τρίτο του συνόλου 
των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα είναι μικρές εγκαταστάσεις που μαζί 
αποτελούν μόλις το 2% των συνολικών εκπομπών που κοινοποιούνται.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά τη 
σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος

Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά τη 
σύναψη μιας μελλοντικής διεθνούς 
σύμβασης ή διεθνών τομεακών 
συμφωνιών για την αλλαγή του κλίματος



AD\742513EL.doc 39/43 PE405.911v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο να επιτευχθεί μία παγκόσμια διεθνής σύμβαση αλλά 
και να διασφαλισθούν διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με αναδυόμενες οικονομίες όπως η 
Κίνα και η Ινδία, προκειμένου να επιτευχθούν ποσοτικοποιήσιμες και εξακριβώσιμες μειώσεις 
εκπομπών.

Τροπολογία 44

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

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 ή 
διεθνών τομεακών συμφωνιών 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.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο να επιτευχθεί μία παγκόσμια διεθνής σύμβαση αλλά 
και να διασφαλισθούν διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με αναδυόμενες οικονομίες όπως η 
Κίνα και η Ινδία, προκειμένου να επιτευχθούν ποσοτικοποιήσιμες και εξακριβώσιμες μειώσεις 
εκπομπών.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
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.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της διεθνούς σύμβασης ή των διεθνών 
τομεακών συμφωνιών που αναφέρονται
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.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο να επιτευχθεί μία παγκόσμια διεθνής σύμβαση αλλά 
και να διασφαλισθούν διεθνείς τομεακές συμφωνίες, ιδίως με αναδυόμενες οικονομίες όπως η 
Κίνα και η Ινδία, προκειμένου να επιτευχθούν ποσοτικοποιήσιμες και εξακριβώσιμες μειώσεις 
εκπομπών.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα 
πιστωτικά μόρια, εξαιρουμένων των 
πιστωτικών μορίων ΜΚΑ και ΚΕ από 
τομείς που εκτίθενται σε διαρροή 
άνθρακα, τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα 
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πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

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.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς που εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα δεν πρέπει να απειλούνται από εξωτερικούς 
ανταγωνιστές που ευνοούνται από τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και ΚΕ.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην παράγραφο 2 προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:
«Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.»

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με τη συγκέντρωση των υφισταμένων μικρών εγκαταστάσεων στο ίδιο σημείο με σκοπό τον 
υπολογισμό της συνολικής εκπομπής δεν θα επιτυγχανόταν ο στόχος του άρθρου 27 να 
εξαιρεθούν από το σύστημα οι μικρές εγκαταστάσεις. 
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Iα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μία διεθνής σύμβαση που 
συμπεριλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία τομεακή 
διεθνής συμφωνία για τις εν λόγω 
βιομηχανίες, πρέπει να συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις εν λόγω βιομηχανίες:
(i) συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
αντιστοιχεί μία κρίσιμη μάζα τουλάχιστον 
του 85% της παραγωγής,
(ii) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CO2,
(iii) παρόμοια συστήματα μείωσης των 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα που 
επιβάλλονται από όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες ή από χώρες με μη ισοδύναμους 
στόχους εκπομπών CO2 σε τομείς που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ,
(iv) τα ανταγωνιστικά υλικά πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδύναμους περιορισμούς 
λαμβανομένων υπόψη των κύκλων ζωής,
(v) ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 10β.
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