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Τροπολογία 132
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 
της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 
και 2007 που οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό 
της ετήσιας συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα πρέπει 
να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο έως 
ότου μηδενιστεί το 2020.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πλήρως στα προϊόντα προκειμένου να 
οδηγήσει την αγορά σε κατανάλωση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Τα δωρεάν 
δικαιώματα στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση 
θα μείωνε κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε αποτελεσματικότερα τις καλύτερες 
επιδόσεις.  Η διαρροή άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από 
χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το 
εξωτερικό.
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Τροπολογία 133
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 
της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 
και 2007 που οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό 
της ετήσιας συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα πρέπει 
να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο έως 
ότου μηδενιστεί το 2020.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να χορηγηθεί επταετής μεταβατική περίοδος πριν να υποχρεωθούν 
να καλύπτουν τις διάφορες μορφές περιβαλλοντικού κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές 
τους σε CO2.

Τροπολογία 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο χορηγείται 
δωρεάν κατανομή στον βαθμό που αυτό 
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της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 
και 2007 που οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό 
της ετήσιας συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα πρέπει να 
μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο έως ότου 
μηδενιστεί το 2020.

είναι εφικτό, βάσει των ειδικών δεικτών 
αναφοράς του τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι εκτεθειμένη σε διεθνή ανταγωνισμό. Η δημοπράτηση 
επιβάλλει στις βιομηχανίες αυτές και στην οικονομία, ενώ δεν συμβάλλει στην υλοποίηση των 
περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας. Το ανώτατο όριο τίθεται στο 21% και θα επιτευχθεί με ή 
χωρίς δημοπράτηση, μειώνοντας τα διαθέσιμα δικαιώματα. Επομένως η κατασκευαστική 
βιομηχανία πρέπει να λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα βάσει δεικτών αναφοράς έως ότου τεθεί σε 
ισχύ μια διεθνής συμφωνία που θα παρέχει ίσους όρους μεταξύ ανταγωνιστών σε παγκόσμια 
κλίμακα.

Τροπολογία 135
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% 
της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο 
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών 
εκπομπών κατά την περίοδο μεταξύ 2005 
και 2007 που οι συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό 
της ετήσιας συνολικής ποσότητας 
δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα πρέπει 
να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο έως 

(17) Όσον αφορά όλους τους άλλους 
τομείς που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα, τα δικαιώματα εκπομπών θα 
τεθούν πλήρως σε πλειστηριασμό από το 
2013 υπό την προϋπόθεση σύναψης 
διεθνούς συμφωνίας.
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ότου μηδενιστεί το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης θέση σε πλειστηριασμό για όλους τους τομείς από το 2013 και μετά είναι το 
αποτελεσματικότερο και προτιμότερο σύστημα. Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνάι δεν θα 
υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 136
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% της 
ποσότητας που αντιστοιχούσε στο ποσοστό 
των συνολικών κοινοτικών εκπομπών κατά 
την περίοδο μεταξύ 2005 και 2007 που οι 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξέπεμπαν 
ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής 
ποσότητας δικαιωμάτων στην Κοινότητα. 
Στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα 
πρέπει να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο 
έως ότου μηδενιστεί το 2020.

(17) Όσον αφορά άλλους τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
πρέπει να προβλέπεται ένα μεταβατικό 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν 
κατανομή το 2013 θα είναι ίση με 80% της 
ποσότητας που αντιστοιχούσε στο ποσοστό 
των συνολικών κοινοτικών εκπομπών κατά 
την περίοδο μεταξύ 2005 και 2007 που οι 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξέπεμπαν 
ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής 
ποσότητας δικαιωμάτων στην Κοινότητα. 
Στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή θα 
πρέπει να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο 
έως ότου μηδενιστεί το 2020. Μέχρις ότου 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία η οποία να 
εξασφαλίζει ίσους όρους στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, η Επιτροπή 
αξιολογεί τους τομείς που μειονεκτούν 
δυσανάλογα λόγω των πλειστηριασμών 
και οι τομείς αυτοί μπορούν να 
εξαιρούνται του συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τομείς θα αντιμετωπίσουν δυσανάλογα προβλήματα λόγω των πλειστηριασμών (λ.χ. 
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οι ενεργοβόροι κλάδοι). Για τους τομείς αυτούς θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση.

Τροπολογία 137
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Recital 17 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Ελλείψει διεθνούς συμφωνία, θα 
πρέπει να προβλεφθεί διαφορετικό 
σύστημα για τους τομείς που 
αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου αυτού, οι εκτεθειμένοι 
τομείς θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα έως και 80% του μέσου όρου 
των εκπομπών τους από το 2005 έως το 
2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο δεν έχει επιτευχθεί διεθνής συμφωνία, θα υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Είναι 
δύσκολο να αποδειχθεί η σοβαρότητα του κινδύνου αυτού, αλλά για προληπτικούς λόγους, 
θέλουμε να επιτραπεί η δωρεάν διάθεση (με βάση δείκτες αναφοράς) για τους τομείς που είναι 
εκτεθειμένοι. Σε περίπτωση ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, ο 
κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπής θα είναι χαμηλός. 
Συνεπώς, η πλήρης δημοπράτηση θα πρέπει να καταστεί η μόνο μέθοδος χορήγησης, αφ' ης 
στιγμής συναφθεί μια τέτοια συμφωνία. 

Τροπολογία 138
Caroline Lucas

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 

Διαγράφεται
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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 τίθενται σε 
πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πλήρως στα προϊόντα προκειμένου να 
οδηγήσει την αγορά σε κατανάλωση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Τα δωρεάν 
δικαιώματα στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση 
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θα μείωνε κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε αποτελεσματικότερα τις καλύτερες 
επιδόσεις.  Η διαρροή άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από 
χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το 
εξωτερικό.

Τροπολογία 139
Jens Holm

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

Διαγράφεται
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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 τίθενται σε 
πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έπεται από τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16 και 17.

Τροπολογία 140
Johannes Blokland

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 

(18) Η δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις εκτεθειμένων τομέων 
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 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση δεικτών αναφοράς έχει σημασία μόνον για τους εκτεθειμένους τομείς, δεδομένου ότι 
μόνον οι εγκαταστάσεις αυτές λαμβάνουν την δωρεάν κατανομή που περιγράφεται στην 
τροπολογία του ιδίου βουλευτού στην Αιτιολογική Σκέψη 17α (νέα).

Τροπολογία 141
Irena Belohorská

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, το 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών, τα υποκατάστατα, τις 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου. Παρά 
τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών 
καμίνων βολταϊκού τόξου ως 
εναλλακτικής διαδικασίας παραγωγής, οι 
εν λόγω εναρμονισμένοι κανόνες μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές 
που έχουν σχέση με τη χρήση καυσίμων 
αερίων αποβλήτων από υψικαμίνους όταν 
η παραγωγή των εν λόγω αερίων 
αποβλήτων δεν μπορεί να αποφευχθεί 
στην παραγωγή χάλυβα με τη διαδικασία 
παραγωγής των υψικαμίνων 
εμπλουτισμένου οξυγόνου· σε σχέση με 
αυτό, οι κανόνες μπορούν να προβλέπουν 
την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για 
τις υψικαμίνους απ’ όπου παράγονται 
τέτοιου είδους αέρια. 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 και τη θέρμανση και ψύξη που 
παρέχεται στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, πρέπει να 
αποτρέπουν τις αδικαιολόγητες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν από έναν φορέα και η 
παραγωγή έχει παραχωρηθεί σε 
εξωτερικές εγκαταστάσεις. Οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 



AM\733252EL.doc 13/111 PE409.584v01-00

EL

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία του εισηγητή 5, αντί όμως να αφήνει την 
απόφαση σχετικά με τα απαέρια στην Επιτροπή, εξασφαλίζει την δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων για τα εν λόγω αέρια, προκειμένου να δοθεί το σωστό κίνητρο για τη βιώσιμη 
χρήση τους. Η τροπολογία προσθέτει επίσης μια σημαντική πτυχή στην προσέγγισησχετικά με 
τον δείκτη αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το τεχνικό δυναμικό για την 
μείση των εκπομπών.

Τροπολογία 142
Avril Doyle

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. 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. Τα εναρμονισμένα αυτά 
μέτρα μπορούν επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις εκπομπές που έχουν σχέση με 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

τη χρήση καυσίμων αερίων 
υπολειμμάτων όταν η παραγωγή των εν 
λόγω αερίων υπολειμμάτων δεν μπορεί να 
αποφευχθεί κατά την διαδικασία της 
βιομηχανικής παραγωγής· σε σχέση με 
αυτό, οι κανόνες μπορούν να προβλέπουν 
την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων σε 
φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούν τα εν λόγω αέρια 
υπολείμματα ή σε φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων απ’ όπου παράγονται 
τέτοιου είδους αέρια. 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 και τη θέρμανση και ψύξη που 
παρέχεται στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, πρέπει να 
αποτρέπουν τις αδικαιολόγητες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν από έναν φορέα και η 
παραγωγή έχει παραχωρηθεί σε 
εξωτερικές 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en
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Τροπολογία 143
Matthias Groote

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. 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. Παρά τη διαθεσιμότητα 
των ηλεκτρικών καμίνων βολταϊκού 
τόξου ως εναλλακτικής διαδικασίας 
παραγωγής, οι εν λόγω εναρμονισμένοι 
κανόνες μπορούν επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις εκπομπές που έχουν σχέση με 
τη χρήση καυσίμων αερίων αποβλήτων 
από υψικαμίνους εμπλουτισμένου 
οξυγόνου και οπτανθρακοποιεία όταν η 
παραγωγή των εν λόγω αερίων 
αποβλήτων δεν μπορεί να αποφευχθεί 
στην παραγωγή χάλυβα με τη διαδικασία 
παραγωγής των υψικαμίνων ·και 
οπτανθρακοποιείων· σε σχέση με αυτό, οι 
κανόνες μπορούν να προβλέπουν την 
κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για τις 
υψικαμίνους και τα οπτανθρακοποιεία 
απ’ όπου παράγονται τέτοιου είδους 
αέρια. 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 
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νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αέρια που προέρχονται από τα οπτανθρακοποιεία αποτελούν υποπροϊόντα της διαδικασίας 
παραγωγής οπτάνθρακα που οφείλονται στην χρησιμοποιoύμενη τεχνική και δεν είναι δυνατό 
να αποφευχθούν. Πρόκειται για εκπομπές κατά τη διαδικασία παραγωγής για τις οποίες πρέπει 
να χορηγούνται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών.

Τροπολογία 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

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 

(18) Εφόσον δεν υπάρχουν διεθνείς 
συμφωνίες οι οποίες να προβλέπουν την 
ισότιμη μεταχείριση των θιγόμενων 
τομέων, η δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

κανόνων («δείκτες αναφοράς» 
συγκεκριμένων τομέων), ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να βασίζονται στις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες 
σε ό, τι αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και 
την ενέργεια, και να λαμβάνουν υπόψη το 
δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών, τα υποκατάστατα, τις 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας και  τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Τέτοιοι κανόνες δεν 
πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την 
αύξηση των εκπομπών ανά παραγωγική 
μονάδα. 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υποστηρίζει την εισαγωγή από τον εισηγητή «εναρμονισμένων δεικτών 
αναφοράς» Εις επίρρωσιν της προσέγγισης αυτής, προστίθενται κάποιες διευκρινίσεις:

- Οι πλέον αποτελεσματικές τεχνικές (τεχνολογίες αιχμής) πρέπει να αποτελούν τη βάση 
των δεικτών αναφοράς,

- Το «τεχνικό δυναμικό» αποτελεί σημαντικό κριτήριο όπως προβλέπεται πρόσφατα από 
το Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 3 της ισχύουσας οδηγίας (λ.χ. να λαμβάνονται υπόψη οι 
εκπομπές που σχετίζονται με διεργασίες)

- Η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS ) δεν συνδέεται με τον σχεδιασμό των 
δεικτών αναφοράς,

- Πρέπει να προληφθεί η αύξηση των ανά παραγωγική μονάδα εκπομπών ενώ 
ταυτοχρόνως πρέπει να αυξάνεται η παραγωγή,

- Πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους τομείς. 

Τροπολογία 145
Nicodim Bulzesc

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων, όπως, μεταξύ άλλων, ο ορισμός 
τομεακών δεικτών αναφοράς, ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζουν σαφώς 
τη διαδικασία για τη θέσπιση των 
τομεακών δεικτών αναφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση 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 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών. 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 εξίσου 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για τον ορισμό των δεικτών αναφοράς πρέπει να αποτελέσουν προϊόν συμφωνίας με 
τους ενδιαφερόμενους τομείς και να αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών και τις 
τεχνικές δυνατότητες για τη μείωσή τους στους συγκεκριμένους τομείς. Οι τεχνικές των 
σημειώσεων BREF μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστα έγγραφα αναφοράς για την 
διαδικασία αυτή.
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Τροπολογία 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

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 (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. 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. 
Επιπλέον, πρέπει να αποτρέπουν τις 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν από έναν 
φορέα και η παραγωγή έχει παραχωρηθεί 
σε εξωτερικές 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 
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τίθενται σε πλειστηριασμό. αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
αναπόφευκτα απαέρια και λοιπά 
κατάλοιπα και εκείνην που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση βιομηχανικής 
θερμότητας, για ίδια κατανάλωση από 
τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας είναι ίδιο με την τροπολογία αριθ. 5 του εισηγητή: Η 
παραγωγή βιομηχανικών αερίων από εξωτερικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ενεργειακά 
αποδοτικότερη. Ως εκ τούτου δεν θα υπήρχε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το CO2 από την 
χρήση απαερίων συνδέεται αξεχώριστα με τις εγκαταστάσεις που παράγουν τα αέρια αυτά. Ο 
πλειστηριασμός θα επιβάρυνε άδικα τις εγκαταστάσεις αυτές και θα απέτρεπε την αποδοτική 
χρήση των αερίων. Η ενέργεια και η θερμότητα που παράγονται από τις βιομηχανικές 
διαδικασίες καθώς και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με βάση τα κατάλοιπα είναι 
ενεργειακές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον σε σχέση με τις βιομηχανικές αυτές διαδικασίες.

Τροπολογία 147
Bogusław Sonik

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 

(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. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
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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 πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για τη μείωση συγκεκριμένων 
εκπομπών. 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές σε ό, τι 
αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και την 
ενεργειακή απόδοση, τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα υποκατάστατα και τις 
γενικά εφαρμόσιμες εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας και ανανεώσιμων πηγών πηγές 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών δυνατοτήτων, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για ουσιαστική μείωση 
των εκπομπών. Οι βασιζόμενες σε δείκτες 
αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Για τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς 
στους επιμέρους τομείς, η Επιτροπή 
προβαίνει σε διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπογραμμίζει την εφαρμογή δεικτών αναφοράς και τη σημασία των ακόλουθων: 
Εναρμονισμένη προσέγγιση στον καθορισμό των δεικτών αναφοράς, με τη δυνατότητα 
συνεκτίμησης συγκεκριμένων παραγόντων σε συγκεκριμένους τομείς, ισχυρά κίνητρα για τη 
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βελτίωση των αποτελεσμάτων, διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Εναλλακτικές μέθοδοι 
κατασκευής μπορούν να αναγνωριστούν ως δείκτες αναφοράς, αν έχουν γενική εφαρμογή. Για 
την αποσαφήνιση του τεχνικού χαρακτήρα των δεικτών αναφοράς, διατηρείται η παραπομπή 
στις προσφερόμενες δυνατότητες στο παράρτημα ΙΙΙ της υπάρχουσας οδηγίας.

Τροπολογία 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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 πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για τη μείωση 
συγκεκριμένων εκπομπών. 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 

(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. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές σε ό, τι 
αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και την 
ενεργειακή απόδοση, τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα υποκατάστατα και τις 
γενικά εφαρμόσιμες εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας και ανανεώσιμων πηγών πηγές 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών δυνατοτήτων, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για ουσιαστική μείωση 
των εκπομπών. Οι βασιζόμενες σε δείκτες 
αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
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νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό. Για τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς 
στους επιμέρους τομείς, η Επιτροπή 
προβαίνει σε διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπογραμμίζει την εφαρμογή δεικτών αναφοράς και τη σημασία των ακόλουθων: 
Εναρμονισμένη προσέγγιση στον καθορισμό των δεικτών αναφοράς, με τη δυνατότητα 
συνεκτίμησης συγκεκριμένων παραγόντων σε συγκεκριμένους τομείς, ισχυρά κίνητρα για τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων, διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Εναλλακτικές μέθοδοι 
κατασκευής μπορούν να αναγνωριστούν ως δείκτες αναφοράς, αν έχουν γενική εφαρμογή. Για 
την αποσαφήνιση του τεχνικού χαρακτήρα των δεικτών αναφοράς, διατηρείται η παραπομπή 
στις προσφερόμενες δυνατότητες στο παράρτημα ΙΙΙ της υπάρχουσας οδηγίας.

Τροπολογία 149
Jerzy Buzek

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 

(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 



AM\733252EL.doc 25/111 PE409.584v01-00

EL

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Για την παραγωγή 
θερμότητας, το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ θα πρέπει να 
διασφαλίζει ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
των παραγωγών θερμικής ενέργειας, και 
να λαμβάνει υπόψη την εξάπλωσή τους 
και την εξάρτησή τους από τα καιρικά 
φαινόμενα.  Πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι, για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, μπορεί να 
μεταφερθεί παραγωγή από μονάδες που 
δεν υπάγονται στο σύστημα σε άλλες 
μονάδες, και ότι για να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού πρέπει να 
αποφευχθεί η μεταφορά παραγωγής σε 
εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στο 
σύστημα. 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Για τους μεγάλους παραγωγούς θερμότητας που παρέχουν συστήματα τηλεθέρμανσης, η ανάγκη 
να καλύπτουν το κόστος του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους για την αγορά δικαιωμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην τιμή της 
θερμότητας για τους καταναλωτές, αποτελεί σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τούτο 
εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο μεταφοράς παραγωγής σε μικρότερες μονάδες, οι οποίες κατά 
κανόνα έχουν μικρότερη απόδοση και δεν υπόκεινται σε εποπτεία, δηλαδή κίνδυνο μετατόπισης 
εκπομπών CO2 εκτός συστήματος και τελικά ουσιαστική αύξηση των εκπομπών.

Τροπολογία 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. 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, τις καθαρές πηγές ενέργειας, 
όπως το υδρογόνο, 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, τη 
θερμότητα και τα βιομηχανικά αέρια που 
παρέχονται στις βιομηχανικές 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υδρογόνο προορίζεται σήμερα για χρήση σε σταθερές (αποκεντρωμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού) και μη σταθερές εγκαταστάσεις στην ΕΕ, ως η προτιμώμενη από τους φορείς 
λήψης πολιτικών αποφάσεων καθαρή πηγή ενέργειας. Η χρήση του δικαιολογείται με 
περιβαλλοντικά κριτήρια, εφόσον φαίνεται ότι, σε σύγκριση με άλλα καύσιμα, έχει παρόμοιες, 
αν όχι καλύτερες, αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των εκπομπών CO2 " από την πηγή μέχρι το 
σημείο χρήσης.

Τροπολογία 151
Lena Ek

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό, τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, 
περιλαμβανομένης της συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, 
τα υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας (CHP) Είναι δεδηλωμένος 
στόχος της ΕΕ. Παράλληλα με τις άλλες τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, οι κανόνες 
κατανομής πρέπει να καταστήσουν βέβαιο ότι η εμπορία εκπομπών βαδίζει προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών με μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης του CO2, ιδίως 
της CHP.  Η τροπολογία συμβάλλει στη συνέπεια με τις άλλες διατάξεις σχετικά με την CHP 
στο πλαίσιο της πρότασης.
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Τροπολογία 152
Anne Laperrouze

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

(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 και τα 
βιομηχανικά αέρια που παρέχονται 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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται όλες τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

Τροπολογία 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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 

(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 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια βιομηχανικών διεργασιών 
παραγωγής. Τα δικαιώματα που θα έχουν 
φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια από διεργασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά τη δημιουργία 
τους. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησής τους, πρέπει να παρέχεται η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία στη χρήση τους. Η χρήση των απαερίων από τις διεργασίες παραγωγής 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση 
των εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες 
δεν θα έπρεπε να υπόκειται σε εκπλειστηριασμό.

Τροπολογία 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. Με 
την επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές σε ό, τι αφορά τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις γενικά εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τη 
χρήση βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη συμπαραγωγή και το 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού, για τη μείωση των 
εκπομπών. Τέτοιοι κανόνες πρέπει να 
παρέχουν κίνητρα για τη μείωση 
συγκεκριμένων εκπομπών. Οι βασιζόμενες 
σε δείκτες αναφοράς κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται 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 εξίσου 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, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής. Τα δικαιώματα που θα έχουν 
φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αέρια απόβλητα που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
ανάκτησή τους πρέπει να επιτρέπεται μέγιστη ευελιξία ως προς τη χρήση των αερίων αυτών. Η 
χρήση των απαερίων από τις διεργασίες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στο πλαίσιο των εν λόγω ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη 
δημοπράτηση.



AM\733252EL.doc 33/111 PE409.584v01-00

EL

Τροπολογία 155
Ευαγγελία Τζαμπάζη

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

(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. Επιπλέον θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την σταδιακή 
βελτίωση της αποδοτικότητας σε 
εκπομπές CO2 εξαιτίας της τεχνολογικής 
εξέλιξης στο πέρας του χρόνου. 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 
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ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που 
θα έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες αλλάζουν και βελτιώνονται με το πέρας του χρόνου, γι' αυτό οι δείκτες 
αναφοράς θα πρέπει να ενσωματώνουν αυτή την εξέλιξη.

Τροπολογία 156
Peter Liese

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 

(18) Η δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα, εφόσον 
δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία που να 
διασφαλίζει ισότιμη αντιμετώπιση των 
ενδιαφερομένων τομέων. 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 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι το «μεταβατική» αφορά διεθνή συμφωνία για την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού (για την αποφυγή «διαρροών άνθρακα»).

Τροπολογία 157
Urszula Krupa

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 

(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 
το επίπεδο δενδροφύτευσης και τις 
αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά τα 
αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
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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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το σημαντικότερο και πιο φυσικό μέσο καταπολέμησης της κλιματικής μεταβολής είναι η 
δενδροφύτευση και η δημιουργία λειβαδιών για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Η χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών είναι το κλειδί για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 158
Péter Olajos

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 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό εντός της Κοινότητας. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό, τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, 
περιλαμβανομένης της συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, 
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 
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τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας (CHP) Είναι δεδηλωμένος 
στόχος της ΕΕ. Παράλληλα με τις άλλες τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, οι κανόνες 
κατανομής πρέπει να καταστήσουν βέβαιο ότι η εμπορία εκπομπών βαδίζει προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών με μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης του CO2, ιδίως 
της CHP.

Τροπολογία 159
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Σε περίπτωση που άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες και άλλες μείζονες 
πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν 
συμμετάσχουν στη 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.
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το φαινόμενο που αναφέρεται ως «διαρροή άνθρακα», που στην πραγματικότητα δεν αποτελεί 
παρά μια υγιή αντίδραση της αγοράς σε διατάξεις οι οποίες δεν αρμόζουν στην οικονομική 
κατάσταση της Κοινότητας, θα εμφανιστεί οπωσδήποτε και θα οξύνει τα οικονομικά 
προβλήματα σε σχέση με τη ραγδαία αυξανόμενη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση των 
οικονομικών κλάδων στα κράτη μέλη. Αντίθετα, η κεντρική ανακατανομή των δικαιωμάτων 
εκπομπών για τη στήριξη επιλεγμένων τομέων αποτελεί μηχανισμό ακατάλληλο και επιβλαβή 
από οικονομική άποψη. 
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Τροπολογία 160
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
υιοθετήσει επίσης την αρχή της δωρεάν 
κατανομής με βάση νομικές διατάξεις 
εναρμονισμένες σε κοινοτικό επίπεδο.
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στο σημείο αυτό, η προσέγγιση των δεικτών αναφοράς, στη βάση της καλύτερης διαθέσιμης 
τεχνολογίας, αποτελεί την αποδοτικότερη και φθηνότερη λύση.

Τροπολογία 161
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19)  Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει ακόμη σύναψη μίας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος 
που οδηγεί σε υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συγκρίσιμες με εκείνες στην ΕΕ, σε χώρες 
στις οποίες αντιστοιχεί μία κρίσιμη μάζα 
παραγωγής σε έναν τομέα που καλύπτεται 
από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ και που δεν λαμβάνει δωρεάν 
κατανομή, θα είναι απαραίτητο να 
αποφευχθεί η υπονόμευση της κοινοτικής 
δράσης από εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που λαμβάνουν χώρα εκτός 
της Κοινότητας και οδηγούν σε «διαρροή 
άνθρακα». Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
να εγκριθούν διατάξεις οι οποίες θα 
εφαρμοστούν στις εισαγωγές προϊόντων, 
τα οποία διαφορετικά θα υπονόμευαν τη 
συγκεκριμένη δράση.  Οι εν λόγω 
διατάξεις θα πρέπει να έχουν ουδέτερες 
επιπτώσεις. Για να είμαστε 
προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο που μπορεί να υπονομεύσει 
την περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας θα 
πρέπει να θεσπιστεί μια αποτελεσματική 
αντιστάθμιση άνθρακα με τη μορφή 
απαίτησης εισαγωγής δικαιώματος για 
τις εισαγωγές αγαθών εντάσεως ενέργειας 
στην Κοινότητα. 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. Οι διατάξεις 
αυτές θα πρέπει να θεσπίζουν ανάλογες 
απαιτήσεις για τους εισαγωγείς των 
προϊόντων με αυτές που ισχύουν στις 
εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ που δεν 
λαμβάνουν δωρεάν δικαίωμα και έχουν 
αποδείξει ότι εκτίθενται σε σοβαρό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή στο διεθνή 
ανταγωνισμό σε τρίτες χώρες που δεν 
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υπόκεινται σε δεσμευτικές και 
επαληθεύσιμες δράσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
βάσει της διεθνούς πολιτικής πλαίσιο για 
το κλίμα μετά το 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πλήρως στα προϊόντα προκειμένου να 
οδηγήσει την αγορά σε κατανάλωση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Τα δωρεάν 
δικαιώματα στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση 
θα μείωνε κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε αποτελεσματικότερα τις καλύτερες 
επιδόσεις.  Η διαρροή άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από 
χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το 
εξωτερικό.

Τροπολογία 162
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

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. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
εκτεθειμένων κλάδων και των επιμέρους 
κλάδων 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 υφίσταται κίνδυνος διαρροής 
διοξειδίου του άνθρακα και όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει υψηλό 
ποσοστό του κόστους παραγωγής και 
παράγεται με υψηλή απόδοση, μπορούν να 
λαμβάνουν άνω του 80% δωρεάν 
κατανομή μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των επί μέρους κλάδων οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν 
κατανομή όταν δεν έχει επιτευχθεί διεθνής συμφωνία πρέπει να επανεξετασθεί για να 
αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση. Μπορεί να χορηγηθεί αντιστάθμιση στους ενεργοβόρους 
τομείς που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα μέσω της δωρεάν κατανομής για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι τομείς με 
υψηλές άμεσες δαπάνες και οι τομείς με υψηλό έμμεσο κόστος. Εντούτοις, δεν θα τύχουν 
δωρεάν κατανομής για όλες τις έμμεσες εκπομπές δεδομένου ότι οι τομείς θα πρέπει επίσης να 
εργασθούν για την αποδέσμευση από τον άνθρακα.
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Τροπολογία 163
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης και/ή 
διεθνών τομεακών συμφωνιών που θα 
επιτυγχάνουν 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. καθώς οι χώρες του 
παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο που υπέγραψαν μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 
τάξεως του 25-40% μέχρι το 2020 σε 
σύγκριση με το 1990. Για να διατηρήσει 
ηγετικό ρόλο στην ομάδα χωρών του 
Παραρτήματος Ι, η ΕΕ θα χρειασθεί να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στον ανώτατο όριο των 
ποσοστών αυτών. 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 από εγκαταστάσεις 
χαμηλότερης αποδοτικότητας όσον 
αφορά τις εκπομπές C02 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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή πρέπει να 
υποστηρίζει την εκπόνηση και σύναψη 
παγκοσμίων τομεακών συμφωνιών και 
όπου αποδεικνύεται αδύνατη η επίτευξη 
αυτών των συμφωνιών η Κοινότητα 
πρέπει να προβεί στη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων έως και 100% σε επιμέρους 
κλάδους ή εγκαταστάσεις που πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια. Ο προσδιορισμός των 
συγκεκριμένων επιμέρους κλάδων και 
εγκαταστάσεων 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 επιμέρους κλάδους και 
εγκαταστάσεις 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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

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.
Δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα 
απώλειας σημαντικού μεριδίου αγοράς 
προς όφελος μονάδων εκτός Κοινότητας, 
που δεν υπάγονται σε παρόμοια μέτρα 
μείωσης των εκπομπών, θα πρέπει να 
επισυναφθεί ως παράρτημα στην οδηγία 
κατάλογος των ενεργοβόρων 
βιομηχανικών κλάδων που κινδυνεύουν 
από μετατόπιση CO2. Η Κοινότητα θα 
συνεχίσει να προβαίνει στη δωρεάν 
κατανομή όλων των δικαιωμάτων σε 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους που 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια τα οποία 
προσδιορίζουν τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα. 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 
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δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η απαρίθμηση των τομέων που απειλούνται με «διαρροή άνθρακα» θα προσδώσει σαφήνεια 
και αυξημένη νομική βεβαιότητα Σε περίπτωση διαπιστωμένου κινδύνου «διαρροής άνθρακα», 
η χορήγηση δικαιωμάτων θα γίνεται με βάση δείκτες αναφοράς, αλλά για τους συγκεκριμένους 
δείκτες αναφοράς πρέπει να είναι 100% δωρεάν.

Τροπολογία 165
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

όφελος των δράσεων της Κοινότητας. 
Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να χαθούν 
σημαντικά μερίδια αγοράς προς όφελος 
εγκαταστάσεων εκτός Κοινότητας, οι 
οποίες δεν καταβάλλουν ανάλογες 
προσπάθειες μείωσης των εκπομπών, θα 
πρέπει να επισυνάπτεται ως παράρτημα 
στην παρούσα οδηγία κατάλογος των 
ενεργοβόρων βιομηχανικών κλάδων που 
είναι πιθανό να συμβάλουν στη «διαρροή 
άνθρακα». Η Κοινότητα θα συνεχίσει να 
προβαίνει στη δωρεάν κατανομή όλων των 
δικαιωμάτων σε ύψος 100% σε κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους που πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση καταλόγου των τομέων που απειλούνται με «διαρροή άνθρακα» θα προσδώσει 
σαφήνεια και αυξημένη νομική βεβαιότητα. Σε περίπτωση διαπιστωμένου κινδύνου «διαρροής 
άνθρακα», η χορήγηση δικαιωμάτων θα γίνεται με βάση δείκτες αναφοράς, αλλά για τους 
συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς πρέπει να είναι 100% δωρεάν.
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Τροπολογία 166
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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. Προς τον 
σκοπό αυτό η Κοινότητα πρέπει να 
προωθήσει κατά το δυνατόν και στο 
κατάλληλο επίπεδο μία νέα διεθνή 
συμφωνία για την μείωση των εκπομπών, 
με βάση την αρχή "ένα άτομο, μία 
εκπομπή", 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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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, επιμέρους κλάδοι και τμήματα 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

εγκαταστάσεων της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
θερμότητας ή βιομηχανικών αερίων προς 
τέτοιες εγκαταστάσεις, των οποίων η 
ιδιοκτησία και/ή η εκμετάλλευση ανήκει 
σε τρίτα μέρη, που 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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

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 
βιομηχανίες που ειδικεύονται στην παραγωγή βιομηχανικών αερίων προς τους καταναλωτές 
των αερίων αυτών, και που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Η 
τροποποίηση των μεθόδων ενεργειακά αποδοτικής παραγωγής βιομηχανικών αερίων ενδέχεται 
να έχει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
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Τροπολογία 168
Nicodim Bulzesc

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 και των οικονομικών 
δυσχερειών, 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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας επί του παρόντος έχει σχεδιασθεί προς μετριασμό των αρνητικών 
περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τη δημοπράτηση, ελλείψει διεθνούς συμφωνίας, 
αλλά δεν επιλαμβάνεται συνολικώς των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που θα υπάρξουν 
στην περίπτωση όπου μία διεθνής συμφωνία που εξυπηρετεί τον σκοπό δεν δημιουργεί 
ανταγωνισμό επί ίσοις όροις για επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη που ανταγωνίζονται το 
ένα το άλλο.

Τροπολογία 169
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων. 

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 
αναλάβει αρμόζουσα δράση όσον αφορά
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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση 100% δωρεάν δικαιωμάτων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες που συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι 
ανάρμοστη κίνηση.  Οι βιομηχανίες αυτές πρέπει να πληρώνουν το περιβαλλοντικό κόστος των
δραστηριοτήτων τους υπό τους ιδίους όρους με τις επιχειρήσεις σε άλλους τομείς για να 
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αποφεύγονται τεχνητές στρεβλώσεις μεταξύ δραστηριοτήτων από τη μία ή την άλλη πλευρά της 
'διαχωριστικής γραμμής δωρεάν εκχώρησης δικαιωμάτων'.  Η σε διεθνές επίπεδο 
ανταγωνιστικότητα μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα μέσα, όπως είναι οι συνοριακές 
προσαρμογές φόρου ή η απαίτηση οι εισαγωγές από μη συμμετέχοντες στη Σύμβαση Πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) να περιληφθούν στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 170
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Aιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς 
και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 
προκειμένου, αφενός να διασφαλίζεται 
προβλεψιμότητα, και αφετέρου να 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και να μην 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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. hu

Τροπολογία 171
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
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 
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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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

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 
υποβληθεί σε αξιολόγηση προ της 30ής 
Δεκεμβρίου 2009 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 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις βιομηχανίες να γνωρίζουν έγκαιρα εάν υπόκεινται ή όχι σε 
πλειστηριασμό, προκειμένου να προβαίνουν στις σωστές επενδύσεις.
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Τροπολογία 172
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Οι κλάδοι θα πρέπει να 
προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για 
να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια 
εξαίρεσης πριν από τις 30 Ιουνίου 2009, 
ώστε η Επιτροπή να μπορεί να προβεί σε 
αξιολόγηση, τον Δεκέμβριο του 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις βιομηχανίες να γνωρίζουν έγκαιρα εάν υπόκεινται ή όχι σε 
πλειστηριασμό, προκειμένου να προβαίνουν στις σωστές επενδύσεις.

Τροπολογία 173
Robert Goebbels

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 

(20) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής 
αγοράς εμπορίας αδειών εκπομπών και 
να αποφευχθούν ευρωπαϊκές πιέσεις που 
θα ωθήσουν τη βιομηχανία να 
μετακινηθεί σε χώρες με λιγότερο 
αυστηρούς περιβαλλοντικούς
περιορισμούς - που εμποδίζουν τη μείωση 
των παγκόσμιων εκπομπών - είναι 
απαραίτητη για τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που υπόκεινται στο διεθνή
ανταγωνισμό, η καθιέρωση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος για την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας και εκείνων τρίτων χωρών σε 
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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 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.

συγκρίσιμη βάση, μεταξύ άλλων 
επιβάλλοντας στους εισαγωγείς 
απαιτήσεις συγκρίσιμες με εκείνες των 
εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω της υποχρεωτικής
επιστροφής δικαιωμάτων. Ο μηχανισμός 
αυτός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να 
εφαρμόζεται μόνο έναντι των χωρών οι 
οποίες, μετά την επίτευξη διεθνούς
συμφωνίας, για τις αναπτυγμένες χώρες, 
δεν θα έχουν αναλάβει δεσμεύσεις
συγκρίσιμες με εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ή,
για τις αναδυόμενες χώρες, δεν θα έχουν 
θεσπίσει νέες κατάλληλες δράσεις, 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες, σύμφωνα με το χάρτη 
πορείας που εγκρίθηκε στη διάσκεψη του 
Μπαλί. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τους
τομείς που παρουσιάζουν κίνδυνο 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα με 
βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι 
ώστε να επαληθεύεται ότι ο κίνδυνος
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα έχει 
υπολογισθεί σωστά και να αποφεύγεται
τυχόν υπεραντιστάθμιση. Καλό θα είναι ο 
μηχανισμός προσαρμογής στα σύνορα να 
είναι συμβατός με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, ιδίως 
έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επισημάνει στις χώρες που δυστροπούν απέναντι σε οιαδήποτε 
διεθνή συμφωνία ότι η άρνηση κύρωσης μιας τέτοιας συμφωνίας θα έχει συνέπειες για τους 
εισαγωγείς των προϊόντων τους στην Ευρώπη.
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Τροπολογία 174
Johannes Blokland

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 

(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.
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απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργοβόροι κλάδοι με κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί 
στην τροπολογία του ιδίου συντάκτη στην αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα).

Τροπολογία 175
Thomas Ulmer

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 30ή Ιουνίου 
2010 το αργότερο τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Θα 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 2010, 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 30ή Ιουνίου 
2009 το αργότερο τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Θα 
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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 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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της «διαρροής άνθρακα» ελαχιστοποιείται με την εφαρμογή ενός συστήματος 
δεικτών αναφοράς. Δεν είναι ωστόσο σαφής ο λόγος για τον οποίο ο προσδιορισμός των 
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τομέων αυτών θα πρέπει να γίνει το 2010, τη στιγμή που κάτι τέτοιο απλώς θα καθυστερούσε 
τις επενδύσεις. Ένα έτος είναι αρκετό για να λάβει μια απόφαση η Επιτροπή.

Τροπολογία 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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 30ή 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 

(20) Η Επιτροπή επανεξετάζει την 
κατάσταση το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο 
2011, διαβουλεύεται με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους και, υπό το 
φως του αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, υποβάλει αναλυτική
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση ιδίως των ενεργειοβόρων 
κλάδων που εκτίθενται σε κινδύνους 
διαρροής άνθρακα. Η έκθεση αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες 
προτάσεις στις οποίες να περιλαμβάνεται 
ο καθορισμός του ποσοστού των 
δικαιωμάτων που χορηγούνται δωρεάν 
και, ως συμπληρωματικό μέτρο, 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. 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 
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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, αλλά και να αντιμετωπίζει 
το ζήτημα των εξαγωγών. 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.

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους τομείς, αλλά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στους ενδιαφερόμενους τομείς. Αποσαφήνιση, ότι τα συστήματα αντιστάθμισης των εκπομπών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά προς τα κύρια μέτρα. Αποσαφήνιση, ότι τέτοια 
συστήματα αντιστάθμισης μπορούν να χρησιμοποιούνται και στις εξαγωγές.

Τροπολογία 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή θα επανεξετάσει 
την κατάσταση το αργότερο μέχρι τον 
Ιούνιο 2011, να διαβουλευτεί με όλους 
τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους και, 
υπό το φως του αποτελέσματος των 
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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 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 

διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
αναλυτική έκθεση στην οποία 
αξιολογείται η κατάσταση ιδίως των 
ενεργοβόρων κλάδων που εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής 
άνθρακα. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις 
στις οποίες θα περιλαμβάνεται η 
αναπροσαρμογή της ποσότητας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
και, ως συμπληρωματικό μέτρο, 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, αλλά και να 
αντιμετωπίζει το ζήτημα των εξαγωγών.
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.
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ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για όλους τους τομείς αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς 
που εκτίθενται στη διαρροή άνθρακα. Πρέπει επίσης να διευκρινίζεται ότι τα συστήματα 
αντιστάθμισης του άνθρακα θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε σχέση με τα άλλα βασικά 
μέτρα. Θα κατατεθούν επίσης προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της αύξησης των βαρών, 
για παράδειγμα της αύξησης του κόστους λόγω των υψηλών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τροπολογία 178
Anders Wijkman

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 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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, 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. Ταυτοχρόνως η 
Επιτροπή θα προσδιορίσει τους 
ενεργοβόρους επιμέρους κλάδους και τις 
εγκαταστάσεις της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του αυξανόμενου 
κόστους των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων η οποία 
οφείλεται μόνον στις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 179
Anne Laperrouze

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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 2010, να 
διαβουλευτεί με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους και, υπό το φως του 
αποτελέσματος των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, να υποβάλει έκθεση η 
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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 
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.

οποία θα συνοδεύεται από κατάλληλες 
προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
θα προσδιορίσει, στο ίδιο το κείμενο της 
οδηγίας, τους ενεργοβόρους κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας που 
είναι πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Είναι σημαντικό ο 
κατάλογος αυτός να μπορεί να 
συμπληρωθεί έτσι ώστε όλοι οι κλάδοι
και επιμέρους κλάδοι της βιομηχανίας 
που διατρέχουν αυτό τον κίνδυνο να 
έχουν εντοπιστεί στις 30 Ιουνίου 2009 το 
αργότερο. Ο κατάλογος μπορεί να 
αναθεωρηθεί ή να συμπληρωθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο για να ληφθούν 
υπόψη - με βάση τα ίδια κριτήρια - οι 
συνέπειες των εξελίξεων στο παγκόσμιο 
πλαίσιο. Θα πρέπει η Επιτροπή να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
δυσκολίας 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 
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 
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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. Οι συγκρίσιμες δεσμεύσεις μεταξύ 
των ανεπτυγμένων χωρών και των 
συνεισφορών των αναπτυσσόμενων 
χωρών, ιδίως των πιο προηγμένων
οικονομικά, πρέπει να είναι μετρήσιμες,
επαληθεύσιμες και ανακοινώσιμες. Οι 
μέθοδοι μέτρησης και ελέγχου πρέπει να 
έχουν διεθνή αναγνώριση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διεθνής συμφωνία αναμένεται να επιτευχθεί το Δεκέμβριο του 2009, δεν θα 
πρέπει να παραπεμφθεί στο 2011 η επανεξέταση των κοινοτικών διατάξεων. Για την 
εξασφάλιση των επενδύσεων, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν το συντομότερο οι τομείς που 
είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Είναι σημαντικό να υπάρχει 
δυνατότητα ενημέρωσης του καταλόγου ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε σημαντική εξέλιξη σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Αντίθετα, η ενημέρωση δεν θα μπορεί 
να δρομολογείται μονομερώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελλείψει σημαντικών διεθνών εξελίξεων.

Τροπολογία 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο του 2010, 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, στο ίδιο το κείμενο της 
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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 
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.

οδηγίας, τους ενεργοβόρους κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας που 
είναι πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Είναι σημαντικό ο 
κατάλογος αυτός να μπορεί να 
συμπληρωθεί έτσι ώστε όλοι οι κλάδοι
και επιμέρους κλάδοι της βιομηχανίας 
που διατρέχουν αυτό τον κίνδυνο να 
έχουν εντοπιστεί στις 30 Ιουνίου 2009 το 
αργότερο. Ο κατάλογος μπορεί να 
αναθεωρηθεί ή να συμπληρωθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο για να ληφθούν 
υπόψη - με βάση τα ίδια κριτήρια - οι 
συνέπειες των εξελίξεων στο παγκόσμιο 
πλαίσιο. Θα πρέπει η Επιτροπή να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
δυσκολίας 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 
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 
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επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση των επενδύσεων, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν το συντομότερο οι 
τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να μπορούν να περιληφθούν στο κείμενο της οδηγίας τα 
συμπεράσματα των εργασιών της ΓΔ Επιχειρήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των εν λόγω 
τομέων. Για την ολοκλήρωση του καταλόγου πρέπει να προκριθεί η ημερομηνία της 30ής 
Ιουνίου 2009.  

Τροπολογία 181
Caroline Lucas

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 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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιανουάριο 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 
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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 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.

για τη μείωση των εκπομπών. Η 
υποχρέωση εισαγωγής δικαιωμάτων 
πρέπει να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις, όσον αφορά την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Το σύστημα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή του άνθρακα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πλήρως στα προϊόντα προκειμένου να 
οδηγήσει την αγορά σε κατανάλωση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Τα δωρεάν 
δικαιώματα στρεβλώνουν τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς ενώ η πλήρης δημοπράτηση 
θα μείωνε κατά πολύ τη γραφειοκρατία και θα επιβράβευε αποτελεσματικότερα τις καλύτερες 
επιδόσεις.  Η διαρροή άνθρακα και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή παραγωγή από 
χώρες που δεν έχουν δεσμευθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να εξουδετερωθούν από την απαίτηση εισαγωγής δικαιωμάτων από το 
εξωτερικό.
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Τροπολογία 182
Lambert van Nistelrooij

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 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 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, 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 
Δεκεμβρίου 2009 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 δικαιωμάτων 
ή την επιβολή δασμών, στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, για την εισαγωγή μη φιλικών προς 
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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.

το περιβάλλον παραγόμενων αγαθών. Η 
Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει την 
δυνατότητα λήψεως των μέτρων μέχρι 
τον Ιούλιο του 2009. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι κλάδοι της βιομηχανίας να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις για την 
προσαρμογή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής( ETS), είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν το συντομότερο δυνατόν τις ειδικές επιπτώσεις του ETS στον τομέα τους.

Τροπολογία 183
Antonio De Blasio

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 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 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009, 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 πρέπει να προσδιορίσει μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2009 το αργότερο τους 



PE409.584v01-00 76/111 AM\733252EL.doc

EL

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 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.

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 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.

Or. hu
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Τροπολογία 184
Linda McAvan

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 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 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, 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 το 
Σεπτέμβριο του 2009 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 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 185
Karl-Heinz Florenz

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 30ή 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 

(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 30ή 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 
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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 
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.

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 
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 ληφθεί υπόψη το ζήτημα της 
ασφάλειας των πρώτων υλών για την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδιαίτερα για 
πρώτες ύλες στις οποίες η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία αντιμετωπίζει στενότητα. Οι 
πρώτες ύλες αποτελούν σημαντικό 
οικονομικό παράγοντα και επομένως η 
μακροπρόθεσμη εξασφάλιση πρώτων 
υλών έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες όλο και περισσότερο διαμορφώνεται στον βασικό παράγοντα 
επιτυχούς οικονομικής ανάπτυξης και έχει, συνεπώς, μεγάλη οικονομική σημασία. Η τεράστια 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει η δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής 
για ορισμένες βιομηχανίες θα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της εντόπιας παραγωγής και τη 
στροφή στην αγορά από τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση της εξάρτησης από 
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πρώτες ύλες. Θα οδηγούσε επίσης στη μετατόπιση της παραγωγής σε τρίτες χώρες που 
διαθέτουν πρώτες ύλες.

Τροπολογία 186
Jens Holm

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 

(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. Για τις
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούσε 
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 
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δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
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.

τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 187
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Recital 20 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Όσον αφορά τις αιτιολογικές 
σκέψεις 18, 19 και 20, δεν πρέπει να 
προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ εγκαταστάσεων, 
είτε λειτουργούν υπό το καθεστώς της 
εξωτερικής ανάθεσης, είτε όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων από πολλούς τομείς επιτρέπει εξοικονόμηση 
ενέργειας και μείωση στις συνολικές άμεσες ή / και έμμεσες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με την 
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παραγωγή σε εσωτερικές εγκαταστάσεις (δηλαδή εσωτερική παραγωγή/διαχείριση) 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.

Τροπολογία 188
Caroline Lucas

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 
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 

(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 
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 
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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 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.

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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αντισταθμίσεων θα πρέπει να εξαρτάται από συνολική διεθνή συμφωνία μετά το 2012.
Η δήλωση της προθυμίας για την σύναψη διμερών συμφωνιών που αφορούν τη χρηματοδότηση 
έργων, ακόμη και αν έχει καθυστερήσει η διαδικασία στο πλαίσιο της UNFCCC, θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει τον στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία.
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Τροπολογία 189
John Bowis

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 
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 

(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 
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. Τα 
προγράμματα CER και ERU που 
πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο μιας 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
υποστηρίζουν την περιβαλλοντική και 
κοινωνική βιωσιμότητα εξασφαλίζουν 
περιβαλλοντικό όφελος, να προλαμβάνουν 
τις διαρροές, άνθρακα και να 
περιλαμβάνουν διαφανή μηχανισμό 
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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 
αύξηση του επιπέδου μείωσης των 
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω του κοινοτικού συστήματος.

επικύρωσης και επαλήθευσης. 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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα CDM και JI που πρόκειται να εγκριθούν με βάση μια μελλοντική διεθνή 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να εξασφαλίζουν 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος.
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Τροπολογία 190
Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
του κοινοτικού συστήματος κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012. Καθώς η 
μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU 
που ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
από κράτη μέλη μεταξύ περιόδων 
δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει 
διεθνών συμβάσεων («αποταμίευση» CER 
και ERU) πριν από το 2015, και μόνο 
εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 

(22) Το ΣΕΔΕ της ΕΕ και τα συστήματα 
εμπορίας εκπομπών άλλων χωρών πρέπει 
να διευκολύνουν τη ζήτηση πιστωτικών 
μορίων από πραγματικές, εξακριβώσιμες, 
προσθετικές και μόνιμες μειώσεις 
εκπομπών από έργα σε χώρες που 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στην 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 
Από τη στιγμή που κάποιες χώρες 
κυρώσουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, 
πιστωτικά μόρια της μορφής του 
«χρυσού κανόνα» από τις χώρες αυτές 
πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλα τα 
συστήματα εμπορίας εκπομπών. 
Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 της μορφής του
«χρυσού κανόνα». Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
πιστωτικά μόρια κατά την περίοδο από 
το 2013 στο 2020, μέχρι κατά μέσον όρο 
το ύψος του 5% των εκπομπών τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν 
λιγότερο από το 6,5% των ERU και CER 
σε σύγκριση με τις εκπομπές τους το 2005 
κατά την περίοδο 2008 - 2012 και δεν 
μεταφέρουν δικαιώματα με βάση το 
άρθρο 11α, παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται ότι κατά την περίοδο 2008 
- 2012, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
περιορίσουν αποτελεσματικά τις 
εκπομπές τους κάτω από τα επίπεδα του 
2005. Επιπλέον, προβλέπει τη χρήση 1,7 
δισεκατομμυρίων τόνων περίπου κατά 
την περίοδο 2008 - 2020 ή 
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το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

συμπληρωματική ποσότητα 300 
εκατομμυρίων τόνων πέρα από την 
πρόταση της Επιτροπής, που αντιστοιχεί 
στο 50% περίπου της προσπάθειας. 
Καθώς η μεταφορά μορίων CER και 
μονάδων ERU που ανήκουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ 
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή 
δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en
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Τροπολογία 191
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
του κοινοτικού συστήματος κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012. Καθώς η 
μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU 
που ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
από κράτη μέλη μεταξύ περιόδων 
δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει 
διεθνών συμβάσεων («αποταμίευση» CER 
και ERU) πριν από το 2015, και μόνο 
εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 

(22) Το ΣΕΔΕ της ΕΕ και τα συστήματα 
εμπορίας εκπομπών άλλων χωρών πρέπει 
να διευκολύνουν τη ζήτηση πιστωτικών 
μορίων από πραγματικές, εξακριβώσιμες, 
προσθετικές και μόνιμες μειώσεις 
εκπομπών από έργα σε χώρες που 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στην 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 
Από τη στιγμή που κάποιες χώρες 
κυρώσουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, 
πιστωτικά μόρια που γίνονται αποδεκτά 
στο πλαίσιο της UNFCCC από τις χώρες 
αυτές πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλα 
τα συστήματα εμπορίας εκπομπών. 
Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 τύπου UNFCCC. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα εν 
λόγω πιστωτικά μόρια κατά την περίοδο 
από το 2013 στο 2020, μέχρι κατά μέσον 
όρο το ύψος του 5% των εκπομπών τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν 
λιγότερο από το 6,5% των ERU και CER 
σε σύγκριση με τις εκπομπές τους το 2005 
κατά την περίοδο 2008 - 2012 και δεν 
μεταφέρουν δικαιώματα με βάση το 
άρθρο 11α, παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται ότι κατά την περίοδο 2008 
- 2012, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
περιορίσουν αποτελεσματικά τις 
εκπομπές τους κάτω από τα επίπεδα του 
2005. Επιπλέον, προβλέπει τη χρήση 1,9 
δισεκατομμυρίων τόνων κατά την 
περίοδο 2008 - 2020 ή συμπληρωματική 
ποσότητα 500 εκατομμυρίων τόνων πέρα 
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το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

από την πρόταση της Επιτροπής, που 
αντιστοιχεί στο 50% της προσπάθειας. 
Καθώς η μεταφορά μορίων CER και 
μονάδων ERU που ανήκουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ 
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή 
δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την υπόλοιπη 
διεθνή κοινότητα, αν η ΕΕ αποδεχθεί ορισμένους κανόνες και τύπους έργων στο επίπεδο των  
Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια όμως χρησιμοποιεί ένα δεύτερο φίλτρο σε επίπεδο ΕΕ. Είναι 
επίσης λογικό να αποδεχόμεθα  εντός της ΕΕ ό, τι έχουμε ήδη αποδεχθεί στις διαπραγματεύσεις 
με τον ΟΗΕ. .
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Τροπολογία 192
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά 
μορίων CER και μονάδων ERU που 
ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης από 
κράτη μέλη μεταξύ περιόδων δέσμευσης 
δεν είναι δυνατή δυνάμει διεθνών 
συμβάσεων («αποταμίευση» CER και 
ERU) πριν από το 2015, και μόνο εφόσον 
τα κράτη μέλη επιλέξουν να επιτρέψουν 
την αποταμίευση των εν λόγω CER και 
ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU, καθώς και άλλα πιστωτικά 
μόρια μείωσης εκπομπών μετά το 2012 
έως το 10,5 % των εκπομπών τους κατά 
το αντίστοιχο έτος, από τύπους έργων που 
έχουν γίνει αποδεκτά από τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος του κοινοτικού συστήματος 
μέχρι το τέλος του 2012. Καθώς η 
μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU 
που ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
από κράτη μέλη μεταξύ περιόδων 
δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει 
διεθνών συμβάσεων («αποταμίευση» CER 
και ERU) πριν από το 2015, και μόνο 
εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
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το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης ευελιξίας, προτείνουμε τα κράτη μέλη να προβούν στην 
αμοιβαία αναγνώριση των τύπων έργου που έχουν ήδη αναγνωρισθεί σε ένα από τα λοιπά 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 193
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά 
μορίων CER και μονάδων ERU που 
ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης από 
κράτη μέλη μεταξύ περιόδων δέσμευσης 
δεν είναι δυνατή δυνάμει διεθνών 
συμβάσεων («αποταμίευση» CER και 
ERU) πριν από το 2015, και μόνο εφόσον 
τα κράτη μέλη επιλέξουν να επιτρέψουν 
την αποταμίευση των εν λόγω CER και 
ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU, καθώς και άλλα πιστωτικά 
μόρια μείωσης εκπομπών μετά το 2012 
έως το 10,5 % των εκπομπών τους κατά 
το αντίστοιχο έτος, από τύπους έργων που 
έχουν γίνει αποδεκτά από τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος του κοινοτικού συστήματος 
μέχρι το τέλος του 2012. Καθώς η 
μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU 
που ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
από κράτη μέλη μεταξύ περιόδων 
δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει 
διεθνών συμβάσεων («αποταμίευση» CER 
και ERU) πριν από το 2015, και μόνο 
εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
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μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης ευελιξίας, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν στην αμοιβαία 
αναγνώριση των τύπων έργου που έχουν ήδη αναγνωρισθεί σε ένα από τα λοιπά κράτη μέλη.

Τροπολογία 194
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το 5 % των 
εκπομπών τους κατά το αντίστοιχο έτος,
από τύπους έργων που έχουν γίνει 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι
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μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των επιτρεπόμενων πιστοποιητικών JI/CDM με τους όγκους που επιτρέπονται κατά 
τη δεύτερη περίοδο εμπορίας δεν συμβαδίζει με τις προσπάθειες εναρμόνισης, εφόσον για τη 
δεύτερη περίοδο εμπορίας τα διάφορα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διαφορετικά ποσοστά. Η 
διατήρηση των ποσοστών αυτών μετά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας θα οδηγήσει στη συνέχιση 
της άνισης μεταχείρισης των φορέων. Συνεπώς, είναι σκόπιμος ο ορισμός ενός συνολικού 
ανώτατου ορίου, το οποίο ταυτόχρονα καταργεί την άνιση μεταχείριση και δεν παραβιάζει 
παραχωρημένα δικαιώματα, ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή των θιγομένων φορέων σε ένδικα 
μέσα.
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Τροπολογία 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που 
έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών 
πριν από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
μέχρι 50% του υπολοίπου του επιπέδου 
που τους επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012 από 
τύπους έργων που συμμορφώνονται προς 
τη διαπίστευση Χρυσού Κανόνα και έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER που ανήκουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ 
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή 
δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER) πριν από το 2015, 
και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν 
να επιτρέψουν την αποταμίευση των εν 
λόγω CER, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις 
εκπομπών πριν από το 2012 με δικαιώματα 
που θα ισχύουν από το 2013 και μετά. 
Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει 
να είναι υποχρεωμένα να δέχονται CER 
και ERU τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
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μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά. μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην καλλίτερη περίπτωση τα έργα ΜΚΑ είναι παίγνιο μηδενικού αθροίσματος για το κλίμα –
επιτρέποντας κράτη από το Παράρτημα I να λαμβάνουν πιστωτικά μόρια CER χάρις σε 
επενδύσεις σε έργα μειώσεως των εκπομπών στα αναπτυσσόμενα κράτη με ταυτόχρονη παροχή 
βοήθειας στα κράτη που φιλοξενούν αυτά τα έργα για να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως 
από την προηγουμένη περίοδο η εμπειρία δεικνύει ότι έχουν πιστοποιηθεί έργα 'που δεν 
προσθέτουν', ήτοι έργα που θα είχαν εκτελεσθεί ούτως ή άλλως. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα 
αύξηση των εκπομπών παγκοσμίως. Προς αποφυγήν κακής χρήσεως, χρειάζεται να υπάρξουν 
δείκτες αναφοράς που να ορίζουν περιβαλλοντικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
προσθετικότητας.

Τροπολογία 196
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 

(22) Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 έως το υπόλοιπο 
του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 
έως 2012 από τύπους έργων που έχουν 
γίνει αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη του 
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 
2008 έως 2012. Καθώς η μεταφορά μορίων 
CER και μονάδων ERU που ανήκουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη 
μεταξύ περιόδων δέσμευσης δεν είναι 
δυνατή δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
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διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και 
από έργα αποδοτικότητας στην πλευρά 
της ζήτησης, τα οποία έχουν καταρτιστεί 
πριν από το 2013 για μειώσεις εκπομπών 
από το 2013 και μετά, εξαιρουμένων των 
CER από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ασυνεπές να επιτραπεί η χορήγηση αντισταθμίσεων σε βιομηχανικούς τομείς στους 
οποίους παρατηρούνται συνήθως διαρροές άνθρακα. Η αναγνώριση πιστωτικών μορίων από 
επενδύσεις CDM στους τομείς αυτούς θα σήμαινε de facto την παροχή οικονομικών κινήτρων 
για την προώθηση διαρροής διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 197
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε περίπτωση που η σύναψη μιας 
διεθνούς σύμβασης καθυστερήσει, πρέπει 
να προβλέπεται το ενδεχόμενο χρήσης 

Διαγράφεται
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των πιστωτικών μορίων που προέρχονται 
από έργα υψηλής ποιότητας που 
εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα 
εμπορίας μέσω συμφωνιών με τρίτες 
χώρες. Τέτοιες συμφωνίες, που μπορεί να 
είναι διμερείς ή πολυμερείς, θα μπορούν 
να επιτρέπουν τη συνέχιση έως το 2012 
της αναγνώρισης έργων που εμπίπτουν 
στο κοινοτικό σύστημα, από τα οποία 
προήλθαν ERU, αλλά που δεν μπορούν 
πλέον να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του 
Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αντισταθμίσεων θα πρέπει να εξαρτάται από συνολική διεθνή συμφωνία μετά το 2012.
Η δήλωση της προθυμίας για την σύναψη διμερών συμφωνιών που αφορούν τη χρηματοδότηση 
έργων, ακόμη και αν έχει καθυστερήσει η διαδικασία στο πλαίσιο της UNFCCC, θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει τον στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία.

Τροπολογία 198
John Bowis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε περίπτωση που η σύναψη μιας 
διεθνούς σύμβασης καθυστερήσει, πρέπει 
να προβλέπεται το ενδεχόμενο χρήσης των 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από 
έργα υψηλής ποιότητας που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα εμπορίας μέσω 
συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τέτοιες 
συμφωνίες, που μπορεί να είναι διμερείς ή 
πολυμερείς, θα μπορούν να επιτρέπουν τη 
συνέχιση έως το 2012 της αναγνώρισης 
έργων που εμπίπτουν στο κοινοτικό 
σύστημα, από τα οποία προήλθαν ERU, 
αλλά που δεν μπορούν πλέον να 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Κιότο.

(23) Σε περίπτωση που η σύναψη μιας 
διεθνούς σύμβασης καθυστερήσει, πρέπει 
να προβλέπεται το ενδεχόμενο χρήσης των 
πιστωτικών μορίων που προέρχονται από 
έργα υψηλής ποιότητας που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα εμπορίας μέσω 
συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τέτοιες 
συμφωνίες, που μπορεί να είναι διμερείς ή 
πολυμερείς, θα μπορούν να επιτρέπουν τη 
συνέχιση έως το 2012 της αναγνώρισης 
έργων που εμπίπτουν στο κοινοτικό 
σύστημα, από τα οποία προήλθαν ERU, 
αλλά που δεν μπορούν πλέον να 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Κιότο. 
Τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει 
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να υποστηρίζουν την περιβαλλοντική και 
κοινωνική βιωσιμότητα, να εξασφαλίζουν 
περιβαλλοντικό όφελος, να προλαμβάνουν 
τις διαρροές, άνθρακα και να 
περιλαμβάνουν διαφανή μηχανισμό 
επικύρωσης και επαλήθευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα επί των οποίων πρόκειται να συναφθούν συμφωνίες με τρίτες χώρες, ελλείψει 
κάποιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας και να εξασφαλίζουν περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος.

Τροπολογία 199
Johannes Blokland

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 
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 

(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 
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 όταν αυτά τα έργα είναι σαφώς 
συμπληρωματικά και συμβάλλουν στην 
βιώσιμη ανάπτυξη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να ισχύει για τις λιγότερο 
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παγκόσμια σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος είτε μια διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία με την Κοινότητα.

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.

Or. en

Τροπολογία 200
Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική 
διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος, τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ 
πρέπει να είναι αποδεκτά στο ευρωπαϊκό 
σύστημα μόνο όταν τρίτες χώρες 
προσυπογράψουν τη διεθνή σύμβαση.

(25) Εφόσον κυρωθεί από την Κοινότητα
μια μελλοντική διεθνής σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος, και θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά 
πιστωτικά μόρια μέχρι το ήμισυ της 
συμπληρωματικής μείωσης που 
πραγματοποιείται με βάση το κοινοτικό 
σύστημα, το ποσοστό των CER και ERU 
της μορφής του «χρυσού κανόνα» που θα 
επιτρέπεται στους φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να αυξηθεί άνω του 5%. 

Or. en

Τροπολογία 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική 
διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος, τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ
πρέπει να είναι αποδεκτά στο ευρωπαϊκό 
σύστημα μόνο όταν τρίτες χώρες

(25) Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική 
διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος, τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ που 
προέρχονται από προγράμματα που 
άρχισαν μετά την σύναψη της συμφωνίας 
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προσυπογράψουν τη διεθνή σύμβαση. αυτής πρέπει να είναι αποδεκτά στο 
ευρωπαϊκό σύστημα μόνο όταν οι χώρες 
αυτές προσυπογράψουν τη διεθνή 
σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η χρήση των 
πιστωτικών μορίων από προγράμματα που έχουν αρχίσει πριν από τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας δεν ανακαλείται μετά την σύναψη τέτοιας διεθνούς συμφωνίας.

Τροπολογία 202
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική 
διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος, τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ πρέπει 
να είναι αποδεκτά στο ευρωπαϊκό σύστημα 
μόνο όταν τρίτες χώρες προσυπογράψουν 
τη διεθνή σύμβαση.

(25) Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική 
διεθνής σύμβαση για την αλλαγή του 
κλίματος, τα πιστωτικά μόρια ΜΚΑ και JI 
πρέπει να είναι αποδεκτά στο ευρωπαϊκό 
σύστημα μόνο όταν τρίτες χώρες 
προσυπογράψουν τη διεθνή σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής (JI) αποτελούν σημαντικό μέρος της ευελιξίας για την 
συμμόρφωση προς το σύστημα του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
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Τροπολογία 203
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πυρσού καύσης και θερμικής ή 
καταλυτικής μετάκαυσης από την 
παρούσα οδηγία, πρέπει να προστεθεί ένας 
ορισμός για την εγκατάσταση καύσης.

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα και πυρσού καύσης, πρέπει να 
προστεθεί ένας ορισμός για την 
εγκατάσταση καύσης.

Or. hu

Τροπολογία 204
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου, 
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, 
κάμινου, φούρνου, στεγνωτηρίου, 
κινητήρα, πυρσού καύσης και θερμικής ή 
καταλυτικής μετάκαυσης από την παρούσα 
οδηγία, πρέπει να προστεθεί ένας ορισμός 
για την εγκατάσταση καύσης.

(28) Προκειμένου να διευκρινιστεί η 
κάλυψη, από την παρούσα οδηγία, κάθε 
σημαντικού, από άποψη ποσότητας 
εκπομπών, είδους λέβητα, καυστήρα, 
στροβίλου, θερμαντήρα, κλιβάνου, 
αποτεφρωτήρα, κάμινου, φούρνου, 
στεγνωτηρίου, κινητήρα, πυρσού καύσης 
και θερμικής ή καταλυτικής μετάκαυσης 
από την παρούσα οδηγία, πρέπει να 
προστεθεί ένας ορισμός για την 
εγκατάσταση καύσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό κόστος της εφαρμογής του ορισμού που καθιερώνεται στο σημείο 28 θα 
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μπορούσε να αποδειχθεί μηδαμινό σε σχέση με το ουσιαστικό όφελος από τη μείωση των 
εκπομπών. Σε μονάδες όπου ακόμα και μεγάλος αριθμός μικρότερων πηγών εκπομπών 
αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής ποσότητας εκπομπών, δεν είναι σκόπιμο 
να εφαρμοστεί ορισμός της «εγκατάστασης καύσης» που να περιλαμβάνει όλες τις πηγές 
εκπομπών ανεξάρτητα από τη συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές.

Τροπολογία 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Recital 30 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30a) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση 
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για 
την καθιέρωση ενός συστήματος 
ανωτάτων ορίων και εμπορίας για τον 
ναυτιλιακό κλάδο. Αν ένα τέτοιο σύστημα 
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος 
του 2009, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για να 
συμπεριληφθεί ο τομέας της ναυτιλίας 
στο κοινοτικό σύστημα από το 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις καταδεικνύουν ότι ο ναυτιλιακός τομέας σε παγκόσμιο 
επίπεδο ευθύνεται για το 4,5% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, και ακόμη ότι ο ναυτιλιακός 
τομέας είναι ένας από τους λίγους τομείς που δεν καλύπτονται ακόμα από τα μέτρα της ΕΕ για 
την αλλαγή του κλίματος.  Μια διεθνής λύση στην αντιμετώπιση αυτών των εκπομπών, κατά 
προτίμηση ένα σύστημα ανωτάτων ορίων και εμπορίας υπαγόμενο στον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ΔΝΟ), είναι η καλύτερη επιλογή. Εντούτοις, η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να 
συμπεριλάβει τη ναυτιλία στο ΣΕΔΕ έως το 2013 εάν ο ΔΝΟ δεν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 
τέτοιο σύστημα μέχρι το τέλος του 2009.
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Τροπολογία 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μελέτη 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την 
δυνατότητα να συμπεριληφθεί ο τομέας 
των οδικών μεταφορών, ιδίως των 
εμπορευματικών, στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για περισσότερο από 20% των συνολικών εκπομπών CO2. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει επί του παρόντος πρόταση για τη δημιουργία προτύπων για τα 
νέα επιβατηγά αυτοκίνητα ως τμήμα του πακέτου μέτρων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 
του τομέα των οδικών μεταφορών. Ωστόσο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει λεπτομερέστερα αν η 
συμπερίληψη των οδικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα 
μπορούσε να συμβάλει στις προσπάθειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την μείωση των 
εκπομπών αυτών.

Τροπολογία 207
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας 
στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος, 
πρέπει να είναι εφικτή η εκχώρηση 
δικαιωμάτων για έργα που μειώνουν τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους 
εναρμονισμένους κανόνες που 
υιοθετούνται σε κοινοτικό επίπεδο και ότι 
τα έργα αυτά δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη διπλή μέτρηση των 

Διαγράφεται
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μειώσεων των εκπομπών και δεν θα 
παρακωλύουν τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος ή 
την ανάληψη άλλων μέτρων πολιτικής για 
τη μείωση των εκπομπών που δεν 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένας επιπλέον μηχανισμό εσωτερικής 
αντιστάθμισης. Η ικανότητά επιλογής δραστηριοτήτων και εφαρμογής ενός προγράμματος JI, 
παρέχει επαρκή ευελιξία στα κράτη μέλη. Υπάρχει ο κίνδυνος της διπλής μέτρησης της μείωσης 
εκπομπών στο μη εμπορικό και τον εμπορικό τομέα.

Τροπολογία 208
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Recital 32 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

+ (32a) Σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής οι 
αερομεταφορείς αναμένεται να 
μετακυλήσουν το κόστος συμμόρφωσης 
προς το κοινοτικό σύστημα. Δεδομένου 
ότι όλοι οι αερομεταφορείς, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφωθούν με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, οι επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων 
είναι ελάχιστες και δεν υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα των αερομεταφορών.

Or. en
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Τροπολογία 209
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% 
των δικαιωμάτων θα πρέπει να 
κατανέμεται δωρεάν και ότι κατά 
επόμενα έτη η δωρεάν κατανομή στην 
αεροπορία θα πρέπει να μειώνεται 
ισόποσα σε ετήσια βάση έως ότου 
μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αεροπορία εμπίπτει στο πλαίσιο όλων των άλλων κλάδων, για τις οποίες πρέπει να 
προσδιοριστεί η έκθεση στον κίνδυνο της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία.
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Τροπολογία 210
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% 
των δικαιωμάτων θα πρέπει να 
κατανέμεται δωρεάν και ότι κατά 
επόμενα έτη η δωρεάν κατανομή στην 
αεροπορία θα πρέπει να μειώνεται 
ισόποσα σε ετήσια βάση έως ότου 
μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία και τα 
διυλιστήρια ορυκτελαίων θα πρέπει να 
υπόκεινται σε πλήρη πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων. Η Κοινότητα και τα κράτη 
μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία] .

Or. en

Τροπολογία 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
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ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% 
των δικαιωμάτων θα πρέπει να 
κατανέμεται δωρεάν και ότι κατά 
επόμενα έτη η δωρεάν κατανομή στην 
αεροπορία θα πρέπει να μειώνεται 
ισόποσα σε ετήσια βάση έως ότου 
μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της αεροπορίας θα είναι σε θέση να μετακυλήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 
των δικαιωμάτων εκπομπής στον καταναλωτή. Προκειμένου να αποφεύγονται παράπλευρα 
κέρδη και να υπάρχει συνέπεια προς την πρώτη ανάγνωση της θέσης του Κοινοβουλίου σχετικά 
με την υπαγωγή του τομέα των αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ, προτείνεται η αεροπορία να 
αντιμετωπίζεται όπως οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος όσον αφορά τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων από το 2013 και μετά.

Τροπολογία 212
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% 
των δικαιωμάτων θα πρέπει να 

(33) [Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
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κατανέμεται δωρεάν και ότι κατά 
επόμενα έτη η δωρεάν κατανομή στην 
αεροπορία θα πρέπει να μειώνεται 
ισόποσα σε ετήσια βάση έως ότου 
μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων γενικής 
ισχύος για την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

αερίων θερμοκηπίου από την αεροπορία 
και να προβούν σε ανασκόπηση της 
καταστάσεως στον τομέα στο πλαίσιο της 
προσεχούς ανασκόπησης του κοινοτικού 
συστήματος.]

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση δραστικότερων περιορισμών στις εκπομπές από τον τομέα της αεροπορίας και η 
ισότιμη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου τομέα με άλλους τομείς εμποδίζει την ανάπτυξή του. 
Δεδομένης της διαρκούς αύξησης των τιμών των καυσίμων, η δυνατότητα μετακύλισης του 
πρόσθετου κόστους μείωση των εκπομπών στους πελάτες είναι περιορισμένη. Το πρόβλημα 
είναι ιδιαίτερα οξύ στα νέα κράτη μέλη, στα οποία ο αεροπορικός τομέας πρέπει να καλύψει 
αναπτυξιακή υστέρηση πολλών ετών.

Τροπολογία 213
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Έχει σημασία να επεκταθεί στο 
μέλλον το 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, 
καθώς επίσης, ενδεχομένως, των τομέων 
της εξόρυξης και των αποβλήτων. Προς 
τούτο η Επιτροπή πρέπει το ταχύτερο 
δυνατόν να προτείνει τροποποιήσεις 
συνοδευόμενες από αποτίμηση 
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αντικτύπου με σκοπό την ενσωμάτωση 
της ναυτιλίας εντός του κοινοτικού 
συστήματος έως το 2013 και να ορίσει 
ημερομηνία για την ενσωμάτωση των 
οδικών μεταφορών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι οδικές μεταφορές και η ναυτιλία πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στο ΕΤΣ της ΕΕ, καθώς 
επίσης, ενδεχομένως, οι τομείς της εξόρυξης και των αποβλήτων.

Τροπολογία 214
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα 
για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, για 
τη μεταβατική κοινοτική κατανομή 
δικαιωμάτων, για την παρακολούθηση, 
την υποβολή εκθέσεων και την 
εξακρίβωση εκπομπών, για τη διαπίστευση 
των ελεγκτών και για την εφαρμογή 
εναρμονισμένων κανόνων για έργα. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 

(34) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα 
για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, για 
δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων στους 
τομείς που εκτίθενται στη διαρροή 
άνθρακα, εάν δεν επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία, για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση 
εκπομπών, για τη διαπίστευση των 
ελεγκτών και για την εφαρμογή 
εναρμονισμένων κανόνων για έργα. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με την 
προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
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απόφασης 1999/468/ΕΚ. θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 216
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
διαδικασιών άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
θεσπίζει μέτρα για τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων, για τη μεταβατική 
κοινοτική κατανομή δικαιωμάτων, για 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την εξακρίβωση εκπομπών, 
για τη διαπίστευση των ελεγκτών και για 
την εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων 
για έργα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας και τη συμπλήρωσή της 
με την προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(34) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
διαδικασιών άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
θεσπίζει μέτρα για τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του 
συστήματος δεικτών αναφοράς, για την 
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 
και την εξακρίβωση εκπομπών, για τη 
διαπίστευση των ελεγκτών και για την 
εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων για 
έργα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αφορούν την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας και τη συμπλήρωσή της 
με την προσθήκη ή τροποποίηση νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα υπάρξει μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, εφόσον το σύστημα δεικτών 
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αναφοράς θα εφαρμοσθεί και για τις ενεργειοβόρες βιομηχανίες. Συνεπώς, πλειστηριασμοί θα 
πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του συστήματος δεικτών αναφοράς, εφόσον μια δεδομένη 
εγκατάσταση παραμένει κάτω από το επίπεδο του δείκτη αναφοράς.
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