
AM\733272EL.doc PE409.585v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0013(COD)

10.7.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
217 - 292

Σχέδιο έκθεσης
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη 
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.585v01-00 2/59 AM\733272EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\733272EL.doc 3/59 PE409.585v01-00

EL

Τροπολογία 217
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το 
κάτωθι:

«Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας («κοινοτικό σύστημα») 
προκειμένου να προωθήσει τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς 
κόστους και οικονομικώς 
αποτελεσματικό προωθώντας 
ταυτόχρονα την καινοτομία και 
διατηρώντας ή βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΕΔΕ πρέπει να οδηγήσει σε καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα δώσουν στις 
επιχειρήσεις της ΕΕ μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών εκτός ΕΕ. Όποτε 
το ΣΕΔΕ οδηγεί σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα των 
κοινοτικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 218
Caroline Lucas

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

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Προς μείωση των κοινοτικών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον
30% έως το 2020 και 80% έως το 2050, η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που καλύπτει το 
κοινοτικό σύστημα προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη των μειώσεων 
αυτών. Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που έχει δεσμευτεί η 
Κοινότητα να επιτύχει δυνάμει 
συνεκτικής μελλοντικής διεθνούς 
συμφωνίας και τα οποία θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Προβλέπει επίσης οι μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να 
συνεισφέρουν χωρίς δυσανάλογη 
επιβάρυνση των ενδιαφερομένων τομέων
στα επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καταμερισμός της επιβάρυνσης μεταξύ των τομέων εντός και εκτός ΣΕΔΕ πρέπει να 
αξιολογηθεί από απόψεως υπάρχοντος δυναμικού και αποτελεσματικότητας από απόψεως 
κόστους. Η παρούσα τροπολογία χρησιμοποιεί διατύπωση που αποφεύγει να θέσει ως θέμα 
αρχής τη βασική επιβάρυνση στον τομέα του ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 220
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος».

«Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, γεγονός που μπορεί να 
συνεισφέρει στα επίπεδα μειώσεων που 
θεωρούνται απαραίτητα από 
επιστημονικής άποψης για την αποφυγή 
της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος».

Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι αμφισβητούν την ορθότητα και ακρίβεια της θεωρίας 
των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν σχετικά. Εάν η 
επιστήμη θεωρηθεί ως το πλήρες φάσμα απόψεων επί ορισμένων φαινομένων, η διατύπωση του 
άρθρου 1 αντίκειται προς την αλήθεια και είναι μεροληπτική, δεδομένου ότι επιμένει επί μιας 
μόνο απόψεως. Η τροπολογία καθιστά τη διατύπωση της παραγράφου αντίστοιχη προς την 
πόλωση των απόψεων που υπάρχει επί του θέματος αυτού.

Τροπολογία 221
Bogusław Sonik

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

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος και λαμβάνει υπόψη τις 
επιτεύξεις των κρατών μελών δυνάμει 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 222
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος.

Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος και λαμβάνει υπόψη τις 
επιτεύξεις των κρατών μελών δυνάμει 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της οδηγίας θα λάβουν δεόντως υπόψη τα επιτεύγματα των κρατών μελών δυνάμει 
του πρωτοκόλλου του Κιότο σύμφωνα με τα έτη βάσης.
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Τροπολογία 223
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
καλύψει και τους τομείς και υποτομείς 
έντασης ενέργειας που χαρακτηρίζονται 
ως έμμεσοι φορείς εκπομπής λόγω της 
υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτοί οι 
τομείς και υποτομείς έντασης ενέργειας 
που ταξινομούνται ως έμμεσοι φορείς 
εκπομπής θα προσδιοριστούν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2009.

Or. hu

Τροπολογία 224
Patrick Louis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να περιληφθούν οι 
δραστηριότητες σχετικά με τη χρήση γης, 
την αλλαγή της χρήσης γης και τη 
δασοκομία (LULUCF) στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και 
της οδηγίας 2004/101/ΕΚ που τροποποιεί 
την οδηγία 2003/87/ΕΚ ενόψει των 
προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη 
Διάσκεψη του Μπαλί και της τεχνικής 
προόδου. Υποβάλλει σχετική νομοθετική 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τη λήξη 
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του 2008.
Η πρόταση αυτή αναφέρεται, ιδιαίτερα, 
στην πλήρη συμπερίληψη των σχεδίων 
LULUCF στους μηχανισμούς σχεδίων (JI 
και CDM) που προβλέπει το Πρωτόκολλο 
του Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της 
χρησιμοποίησης μορίων πιστοποιημένης 
μείωσης εκπομπών (CER) και μονάδων 
μείωσης των εκπομπών (ERU) που 
ανακύπτουν από δραστηριότητες σχεδίων 
στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος 
πριν από τη θέση σε ισχύ μιας 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν αιτιολόγησε επαρκώς 
την επιλογή της να αποκλείσει τις δραστηριότητες LULUCF από το πεδίο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλούσαν την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών των δραστηριοτήτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει και αυτό καλέσει την Επιτροπή να μελετήσει αυτή τη δυνατότητα. Η 
υλοποίηση σχεδίων LULUCF σε αναπτυσσόμενες χώρες, στα πλαίσια του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (ΜΚΑ) θα αποτελούσε σημαντική πηγή χρηματοδότησης που θα συνέβαλε στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασών.

Τροπολογία 225
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής διαγράφεται
(α) το σημείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
«(γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και άλλα αέρια 
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συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο 
φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία 
απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία·»
(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
«(η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» 
νοείται κάθε εγκατάσταση όπου 
διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα I και στην οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή προς 
την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 
1)·»
(γ) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«[(κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων 
και παράγεται θερμότητα ή μηχανική 
ενέργεια ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται 
και άλλες άμεσα συνδεόμενες 
δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του 
καθαρισμού απαερίων·»
[(κα)] Με τον όρο «παραγωγός 
ηλεκτρικού ρεύματος» νοείται μια 
εγκατάσταση η οποία, από την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2005, παράγει ηλεκτρικό 
ρεύμα για πώληση σε τρίτους και η οποία 
καλύπτεται μόνο από την κατηγορία 
«Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας» στο παράρτημα I.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι νέοι ορισμοί είναι υπερβολικά γενικοί και καλύπτουν ευρύτατο φάσμα 
θεμάτων τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα από απόψεως χαρακτηριστικών (αέρια θερμοκηπίου) ή 
μεγέθους (εγκαταστάσεις που εκπέμπουν αέρια) και τα οποία δεν έχουν σημαντική επιρροή επί 
της αλλαγής του κλίματος.
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Τροπολογία 226
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το σημείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να δηλώνει ένα σταθερό πλαίσιο τόσο για 
τη βιομηχανία όσο και τα κράτη μέλη. Η κατάσταση του παραρτήματος ΙΙ καλύπτει όλα τα 
«αέρια του Κιότο». Για άλλα «αέρια συστατικά» δεν υπάρχουν δεδομένα. Επομένως, πρέπει να 
διατηρηθεί ο ισχύων ορισμός.

Τροπολογία 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το σημείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της οδηγίας 2003/87/ΕΚ δεν πρέπει να τροποποιηθεί επειδή η χρησιμοποίηση 
ευρύτερου ορισμού μπορεί να προξενήσει δυσχέρειες και σύγχυση όσον αφορά στην εφαρμογή. 
Επομένως πρέπει να διατηρηθεί ως έχει ο ορισμός που αναφέρεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Τροπολογία 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και τα αέρια που θα 
απαριθμηθούν σε μελλοντικές διεθνείς 
συμφωνίες·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρεται στην πρόταση είναι υπερβολικά ευρύς και 
ανοιχτός σε ερμηνείες. Προς εξασφάλιση της συνέπειας, η τροπολογία προτείνει να 
ευθυγραμμιστεί ο ορισμός με το Πρωτόκολλο του Κιότο, διασφαλίζοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μείωσης.
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Τροπολογία 229
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» 
νοούνται όλα τα αέρια που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II και τα αέρια που θα 
οριστούν ως τέτοια στο πλαίσιο 
μελλοντικών διεθνών συμφωνιών »

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να αυτοπεριοριστεί στα αέρια θερμοκηπίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο 
του Κιότο. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι τόσο ευρεία ώστε θα μπορούσε να περιλάβει, π.χ., 
ακόμη και τους υδρατμούς. Υπάρχει κίνδυνος αυτό το γεγονός να οδηγήσει μελλοντικά σε 
υπερβολικά ασαφείς στόχους μείωσης που θα απαιτούν και σημαντική διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι οι αυξήσεις ισχύος πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζονται οι νέες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πρέπει κατά περίπτωση να 
λαμβάνουν δικαιώματα ως νεοεισερχόμενοι. Διαφορετικά θα υπάρχουν κίνητρα για τη 
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων αντί αυξήσεων της ισχύος, γεγονός αδικαιολόγητο από 
περιβαλλοντικής απόψεως. Προς διασφάλιση εναρμονισμένης σε ολόκληρη την ΕΕ ερμηνείας 
της αύξησης ισχύος, θα πρέπει να εγκριθεί σαφής ορισμός μέσω της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας κατά την έγκριση των κανόνων κατανομής σε κοινοτικό επίπεδο δυνάμει του 
άρθρου 10α.

Τροπολογία 231
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του όρου ‘νεοεισερχόμενος’ δεν είναι κατανοητή. Στην σήμερα ισχύουσα 
οδηγία, οι επεκτάσεις εγκαταστάσεων έχουν δικαίως την ίδια σημασία με τις νέες 
εγκαταστάσεις. Σε ορισμένα κράτη μέλη εξαρτάται μόνο από τις επίσημες πρακτικές έγκρισης ή 
και από ατομικές αποφάσεις μιας εγκρίνουσας αρχής το εάν θα δοθεί σε μια εγκατάσταση άδεια 
ως ‘επέκταση’ ή ως ‘νέα εγκατάσταση’. Και οι δύο περιπτώσεις πρέπει να τυγχάνουν ίσης
μεταχείρισης όσον αφορά την εμπορία εκπομπών, τουλάχιστον σε σχέση με τα δωρεάν 
δικαιώματα. Επομένως, πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα ορολογία.

Τροπολογία 232
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω αλλαγής στη φύση ή στη 
λειτουργία ή λόγω επέκτασης της 
εγκατάστασης ή φυσικής τροποποίησης 
που συνεπάγεται σημαντική αύξηση της 
ισχύος της υπάρχουσας εγκατάστασης,
ύστερα από υποβολή προς την Επιτροπή 
της κατάστασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αρχή της μη διάκρισης, προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, όλοι οι 
παραγωγοί πρέπει να δικαιούνται συγκρίσιμης ποσότητας δωρεάν δικαιωμάτων βάσει στόχου 
απόδοσης (π.χ. δεικτών αναφοράς), όποτε ανοίγουν νέες εγκαταστάσεις ή αυξάνουν την ισχύ 
υφισταμένων, ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει τα δωρεάν δικαιώματα στην πρώτη 
μόνο περίπτωση. Η παρούσα τροπολογία προωθεί το κλείσιμο ξεπερασμένων και μη 
αποδοτικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά της παραγωγής σε κεντρικές σύγχρονες μονάδες, 
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χρησιμοποιώντας την οικονομία κλίμακας προς αντιμετώπιση των απαιτούμενων μεγάλων 
επενδύσεων.

Τροπολογία 233
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω σημαντικής αλλαγής στη φύση ή 
στη λειτουργία της εγκατάστασης, ή 
αύξησης της ισχύος της κατά 
τουλάχιστον [  ] %, ύστερα από υποβολή 
προς την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Αποθέματα για τους Νεοεισερχόμενους (NER) πρέπει να είναι διαθέσιμα σε επεκτάσεις 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ως ισχύει στα πλαίσια του ισχύοντος συστήματος. Η θέσπιση 
ορίου ισχύος θα διασφαλίσει ότι θα είναι επιλέξιμες σημαντικές μόνο επεκτάσεις.

Τροπολογία 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω αύξησης της παραγωγικής ισχύος 
της εγκατάστασης κατά τουλάχιστον 
20%, ύστερα από υποβολή προς την 
Επιτροπή της κατάστασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των νεοεισερχομένων που δίνει η παρούσα οδηγία πρέπει να προσφέρει υψηλό 
επίπεδο βεβαιότητας και προβλεψιμότητας για τη βιομηχανία, υποστηρίζοντας τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις καθώς και τις νέες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 235
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του νεοεισερχομένου πρέπει να καλύπτει και την ενημέρωση αδειών. Οι 
περισσότερες αιτήσεις για το απόθεμα νεοεισερχόμενων αφορούν τον εκσυγχρονισμό 
εγκαταστάσεων. Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός θα προξενήσει σημαντικές 
διακρίσεις ανάμεσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που επεκτείνονται και τις νέες 
εγκαταστάσεις. Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί ο ισχύων ορισμός.

Τροπολογία 236
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ‘νεοεισερχομένου’ θα περιλαμβάνει και την περίπτωση της επέκτασης της 
ισχύος. Η διατήρηση του ορισμού που ισχύει σήμερα θα επιτύχει την αποτελεσματικότερη 
δυνατή προσέγγιση και θα αυξήσει την καινοτομία σε σημερινές διαδικασίες.
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Τροπολογία 237
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σημείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ‘νεοεισερχομένου’ θα περιλαμβάνει και την περίπτωση της επέκτασης της 
ισχύος. Η διατήρηση του ορισμού που ισχύει σήμερα θα επιτύχει την αποτελεσματικότερη 
δυνατή προσέγγιση και θα αυξήσει την καινοτομία σε σημερινές διαδικασίες.

Τροπολογία 238
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 

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

οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της 
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω αλλαγής στη φύση ή στη 
λειτουργία ή λόγω σημαντικής
επέκτασης της εγκατάστασης ή της 
χρησιμοποίησης της ισχύος της, ύστερα 
από υποβολή προς την Επιτροπή της 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτική η ίση μεταχείριση των νεοεισερχομένων που έχουν λάβει άδεια εκπομπής για 
πρώτη φορά και όσων ζητούν άδεια εκσυγχρονισμού λόγω της επέκτασης ή της σημαντικής 
αλλαγής των δραστηριοτήτων τους. Ο ορισμός αυτός, που χρησιμοποιήθηκε κατά τις πρώτες 
δύο χρονικές περιόδους που καλύπτουν οι οδηγίες για τις ποσοστώσεις (2005-2007 και 2008-
2012), πρέπει να διατηρηθεί ούτως ώστε να μην προκληθεί στρέβλωση της αντιμετώπισης των 
εισερχομένων.

Τροπολογία 239
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή 
προς την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1) ή 
στην οποία έχει χορηγηθεί ενημέρωση 
της άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω επέκτασης της 
παραγωγικής ισχύος της εγκατάστασης 
κατά τουλάχιστον 10%·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των νεοεισερχόμενων πρέπει επίσης να καλύπτει εγκαταστάσεις στις χορηγείται 
ενημέρωση της άδειας εκπομπών λόγω επέκτασης.

Τροπολογία 240
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Τροπολογία 241
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται 
κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην 

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

οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ύστερα από υποβολή 
προς την Επιτροπή της κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1) 
καθώς και αυξήσεις της ισχύος 
υφισταμένων εγκαταστάσεων·»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από 
νομικής απόψεως η αύξηση της ισχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Πρέπει να καλυφθεί αυτό
το κανονιστικό κενό.

Τροπολογία 242
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο·

Or. hu

Τροπολογία 243
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, με στόχο τη διανομή σε 
τελικούς χρήστες εκτός της εν λόγω 
εγκατάστασης καύσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ‘εγκατάστασης καύσης’ πρέπει να περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στους 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας και να μην καλύπτει και τις εγκαταστάσεις εσωτερικής καύσης 
βιομηχανικών εργοστασίων. Ειδάλλως θα οδηγούσε στην κατάργηση των κατηγοριών της 
βιομηχανίας, γεγονός που αντιβαίνει στην εύλογη διαφοροποίηση μεταξύ του ενεργειακού τομέα 
και της βιομηχανίας από απόψεως κανόνων κατανομής.

Τροπολογία 244
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

«[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, με στόχο τη διανομή σε 
τελικούς χρήστες εκτός της εν λόγω 
εγκατάστασης καύσης·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ‘εγκατάστασης καύσης’ πρέπει να περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στους 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με τον τίτλο του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
(προμήθεια ενέργειας και θερμότητας), και να μην καλύπτει και τις εγκαταστάσεις εσωτερικής 
καύσης βιομηχανικών εργοστασίων. Ειδάλλως θα οδηγούσε στη δημιουργία κενού στο σύστημα, 
αλλά και στην κατάργηση κατηγοριών της βιομηχανίας, γεγονός που αντιβαίνει στην εύλογη
διαφοροποίηση μεταξύ του ενεργειακού τομέα και της βιομηχανίας από απόψεως κανόνων 
κατανομής.

Τροπολογία 245
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη ή κινητή τεχνική 
μονάδα στην οποία γίνεται οξείδωση των 
καυσίμων και παράγεται θερμότητα ή 
μηχανική ενέργεια ή και τα δύο, ενώ 
διενεργούνται και άλλες άμεσα 
συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διασαφήνιση.

Τροπολογία 246
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων· οι εργασίες ανακύκλωσης, ως 
ορίζονται στο Παράρτημα IIΒ R3 της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, εξαιρούνται του 
ορισμού της «εγκατάστασης καύσης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της ανακύκλωσης αποτελεί σημαντικό στόχο της ΕΕ. Η συμπερίληψη των 
εργασιών ανακύκλωσης μετάλλων στο ΣΕΔΕ θα καθιστούσε την ανακύκλωση μετάλλων πιο 
ακριβή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση των εξαγωγών πολύτιμων άχρηστων μετάλλων και 
περιβαλλοντικές απώλειες.

Τροπολογία 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κ)]

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων·

[κ)] Με τον όρο «εγκατάσταση καύσης» 
νοείται κάθε μόνιμη τεχνική μονάδα στην 
οποία γίνεται οξείδωση των καυσίμων και 
παράγεται θερμότητα ή μηχανική ενέργεια 
ή και τα δύο, ενώ διενεργούνται και άλλες 
άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένου του καθαρισμού 
απαερίων· οι εργασίες ανακύκλωσης, ως 
ορίζονται στο Παράρτημα IIΒ R3 της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, εξαιρούνται του 
ορισμού της «εγκατάστασης καύσης».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και το να 
καταστεί η ΕΕ κοινωνία με μεγαλύτερη απόδοση πόρων. Κατά συνέπεια, είναι παράλογη η 
συμπερίληψη των εργασιών ανακύκλωσης μετάλλων σε ένα σύστημα το οποίο τις βάζει σε 
μειονεκτική θέση και τις καθιστά ακριβότερες.

Τροπολογία 248
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

[(κα)] Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του ορισμού στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος «για πώληση σε τρίτους» 
προξενεί διαστρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών που πωλούν στην αγορά και 
αυτών που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό που παράγουν εντός των εργοστασίων. Πρέπει να 
αποφευχθεί αυτή η διαφορετική μεταχείριση.
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Τροπολογία 249
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται επίσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καταναλώνεται, εν 
όλω ή εν μέρει, για την ικανοποίηση ιδίων αναγκών. Ο ορισμός του σχεδίου διαφοροποιεί τους 
φορείς κατά αδικαιολόγητο τρόπο και προσφέρει τη δυνατότητα διατάραξης του ανταγωνισμού 
στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και άνισες λύσεις για μεμονωμένους 
παραγωγούς σε σχέση π.χ. με την παρακολούθηση των εκπομπών.

Τροπολογία 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

[(κα)] Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού 
ρεύματος» νοείται μια εγκατάσταση η 
οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για 
πώληση σε τρίτους και η οποία καλύπτεται 
μόνο από την κατηγορία «Παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας» στο 
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παράρτημα I. παράρτημα I. Η παράδοση ηλεκτρικού 
ρεύματος με τιμολόγια τροφοδότησης δεν 
θεωρείται ως πώληση προς τρίτους, 
εκτός εάν τα τιμολόγια τροφοδότησης 
περιέχουν μηχανισμό προσαρμογής που 
επιτρέπει την ανάκτηση της τιμής των 
δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σύστημα (πλήρης πλειστηριασμός) για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται με 
συμπαραγωγή - τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας - δικαιολογείται μόνο στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα τιμολόγια επιτρέπουν τη διέλευση. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, ο πλήρης 
πλειστηριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται με συμπαραγωγή θα αποδειχθεί εις 
βάρος του ηλεκτρικού ρεύματος συμπαραγωγής και θα θέσει σε μειονεκτική θέση την ανάπτυξη 
της συμπαραγωγής, προσφέροντας πλεονέκτημα σε συστήματα που εκπέμπουν μεγαλύτερες 
ποσότητες CO2. Θα ήταν άδικο να υπόκειται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε πλήρη 
πλειστηριασμό εφόσον το ηλεκτρικό ρεύμα πωλείται με τιμολόγια τροφοδότησης που δεν 
επιτρέπουν τη διέλευση.

Τροπολογία 251
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] με τον όρο «επιχειρήσεις έντασης 
ηλεκτρικού ρεύματος» νοούνται οι 
μονάδες που εκτίθενται στο παράρτημα 
I(4α)·»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα Ι(4α) (νέο) περιέχει κατάλογο των επιχειρήσεων έντασης ηλεκτρικού ρεύματος, 
οι οποίες θα λάβουν δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για έμμεσες εκπομπές. Ενόψει του άρθρου 
10 (β) γίνεται συστηματικά παραπομπή στον κατάλογο των επιχειρήσεων έντασης ηλεκτρικού 
ρεύματος του παραρτήματος I(4α) (νέου).
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Τροπολογία 252
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] με τον όρο «έργα του Χρυσού 
Κανόνα» νοούνται έργα του CDM/JI και 
τα εξ αυτών απορρέοντα CER/ERU που 
πληρούν όλα τα κριτήρια της UNFCCC, 
ιδίως το κριτήριο της προσθετικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά μείωσης των εκπομπών που παράγονται 
κατά περιβαλλοντικώς χρηστό τρόπο και προς αποφυγή καταχρήσεων, πρέπει να οριστεί ο όρος 
του «χρυσού κανόνα» και να διασυνδεθεί με πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 253
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] με τον όρο «είδη έργων του Χρυσού 
Κανόνα» νοούνται έργα που πληρούν τα 
πρότυπα που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα 
του Χρυσού Κανόνα

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο «Χρυσός Κανόνας» θα χρησιμοποιείται για την αναφορά σε κριτήρια προς χαρακτηρισμό 
έργων υψηλής ποιότητας, ήτοι έργων που είναι σαφώς προσθετικά και συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Χρειάζεται επομένως ένας σαφής ορισμός της έννοιας του Χρυσού Κανόνα.

Τροπολογία 254
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κγ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κγ)] Με τον όρο «διαρροή άνθρακα» 
νοείται η μετεγκατάσταση της 
παραγωγής που σχετίζεται άμεσα με την 
παρούσα οδηγία εκτός της ΕΕ. Αυτό 
μπορεί να συμβεί με την μετεγκατάσταση 
εγκαταστάσεων, οπότε πραγματοποιείται 
διαρροή άνθρακα ανεξαρτήτως της 
σχετικής αποδοτικότητας της νέας 
εγκατάστασης σε σύγκριση προς αυτήν 
που αντικαθιστά στην ΕΕ, ή με την 
υποκατάσταση εισαγωγών οπότε τα 
ευρωπαϊκά προϊόντα αντικαθίστανται 
από ξένα αγαθά που παράγονται από 
εγκαταστάσεις μεγαλύτερης έντασης CO2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαρροή άνθρακα» αναφέρεται στην οδηγία χωρίς σαφή ορισμό. Πρέπει να 
διασαφηνιστεί το πότε υπάρχει διαρροή άνθρακα καθώς και ο ρόλος της σχετικής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων ως προς το CO2. Ας σημειωθεί ότι κάθε μεταφορά 
παραγωγικών δραστηριοτήτων από την ΕΕ σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι προκαλεί διαρροή άνθρακα, εκτός εάν μειωθεί το ανώτατο όριο, δεδομένου ότι 
άλλες εγκαταστάσεις θα καλύψουν το όριο.
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Τροπολογία 255
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «διαρροή άνθρακα» 
νοείται η μετεγκατάσταση της 
παραγωγής σε εγκαταστάσεις με 
υψηλότερη καθαρή ένταση CO2 εκτός 
των συνόρων της ΕΕ, η οποία σχετίζεται 
άμεσα με το αυξημένο κόστος παραγωγής 
που οφείλεται στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 256
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «εξωτερική 
εγκατάσταση» νοείται μια εγκατάσταση 
την οποία κατέχει και/ή εκμεταλλεύεται 
ένα τρίτο μέρος και η οποία επιτελεί 
λειτουργία την οποία μπορεί επίσης να 
εκπληρώσει μια εσωτερική 
δραστηριότητα παραγωγής 
ενσωματωμένη στη διαδικασία 
παραγωγής του συγκεκριμένου 
οικονομικού τομέα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «εξωτερικές εγκαταστάσεις» πρέπει να προσδιορισθεί προκειμένου να μην υπάρχουν 
διαφορετικές μέθοδοι διανομής και επομένως διαφορετικό κόστος υψηλότερο εκείνου της 
εσωτερικής παραγωγής ενέργειας στους τομείς που εφοδιάζουν αυτές οι εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «προσωρινή 
πιστοποιημένη μείωση εκπομπών» ή 
«tCER» νοείται μια μονάδα που εκδίδεται 
συνεπεία της δραστηριότητας ενός 
προγράμματος αναδάσωσης ή 
εκδάσωσης και εκπνέει στο τέλος της 
περιόδου δέσμευσης μετά την οποία 
εκδόθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των 
σχετικών με το Πρωτόκολλο του Κιότο
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 258
Patrick Louis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «προσωρινή 
πιστοποιημένη μείωση εκπομπών», ή 
«tCER» νοείται μια μονάδα που 
παράγεται συνεπεία της δραστηριότητας 
ενός προγράμματος αναδάσωσης ή 
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εκδάσωσης και εκπνέει στο τέλος της 
περιόδου δέσμευσης κατά την οποία 
εκδόθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των 
σχετικών με το Πρωτόκολλο του Κιότο
και την UNFCCC αποφάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της μη παραμονής στα δάση θίγεται στο πλαίσιο της διαδικασίας CDM με τη 
δημιουργία προσωρινών πιστώσεων. Οι τρόποι καθορίστηκαν το 2003 στο πλαίσιο της 
διάσκεψης των ενδιαφερόμενων μερών στο Μιλάνο (Απόφαση 19/CP.9).

Τροπολογία 259
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «τομείς που εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα» νοούνται οι τομείς που 
εντοπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους εκτεθειμένους τομείς με αναφορά στα κριτήρια και το νέο 
Παράρτημα.
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Τροπολογία 260
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «τομείς που εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα» νοούνται οι τομείς που 
εντοπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους εκτεθειμένους τομείς με αναφορά στα κριτήρια και το νέο 
Παράρτημα.

Τροπολογία 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «τομείς που εκτίθενται 
σε σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα» 
νοούνται οι τομείς που ορίζονται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ια 
(νέο) της παρούσας οδηγίας·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Για συνέπεια προς τις τροπολογίες επί του Άρθρου 10α(9) και του Παραρτήματος 1α (νέο).

Τροπολογία 262
Irena Belohorská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο (γ)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο [(κβ)] (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[(κβ)] Με τον όρο «τομείς που εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα» νοούνται οι τομείς που 
εντοπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο άρθρο 10α(9) και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τους εκτεθειμένους τομείς με αναφορά στα κριτήρια και το νέο 
Παράρτημα.

Τροπολογία 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 3γ(2) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:
«2. Για το 2013, και [...] για κάθε 
επόμενο έτος, η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών μειώνεται 
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από 95% σύμφωνα με το γραμμικό 
συντελεστή μείωσης που ορίζεται στο 
άρθρο 9.»

Or. en

Τροπολογία 264
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 3γ(2) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:
«2. Από της 1ης Ιανουαρίου 2013, [...] η 
συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς 
κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95% των 
ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών 
μεταφορών, που προσαρμόζεται με το 
γραμμικό συντελεστή που εφαρμόζεται
δυνάμει του άρθρου 9 σε κάθε 
επακόλουθο έτος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη της 
αεροπορίας στο ΣΕΔΕ αναφέρει ότι το ανώτατο όριο μπορεί να προσαρμοστεί ως μέρος της 
γενικής αναθεώρησης. Η αεροπορία πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι άλλοι τομείς κατά 
τη δεύτερη περίοδο. Για το λόγο αυτό ο γραμμικός παράγοντας πρέπει να εφαρμοστεί και για 
την αεροπορία.
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Τροπολογία 265
Peter Liese, Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 3δ(2) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:
«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της 
το 2020. Από το 2014, η δωρεάν 
κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου μειώνεται ισόποσα έως τον 
μηδενισμό της το 2020.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη της 
αεροπορίας στο σύστημα εμπορικών εκπομπών. Η συμφωνία ορίζει ότι το ποσόν του 
πλειστηριασμού μπορεί να αυξάνεται ως μέρος της γενικής αναθεώρησης. Οι συντάκτες της 
τροπολογίας αναφέρθηκαν στη δυνατότητα αυτή και υποστηρίζουν την ιδέα που πρότεινε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη γενική αναθεώρηση.

Τροπολογία 266
Caroline Lucas, Jens Holm

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

(2β) Το άρθρο 3δ(2) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:
«2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, όσον 
αφορά τον πλειστηριασμό η αεροπορία 
αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι 
παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της αεροπορίας θα μπορέσει να περάσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των 
δικαιωμάτων εκπομπών τους στον καταναλωτή. Για να αποφευχθούν τα απροσδόκητα κέρδη 
και να υπάρχει συνέπεια με τη θέση του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη 
συμπερίληψη του τομέα της αεροπορίας στο ΣΕΔΕ, προτείνεται να αντιμετωπιστεί η αεροπορία 
όπως οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος όσον αφορά τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων από το 
2013 και μετά.

Τροπολογία 267
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

«Άρθρο 4

Άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 
1η Ιανουαρίου 2005 καμία εγκατάσταση 
να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο 
παράρτημα Ι που οδηγεί σε εκπομπές 
οριζόμενες σε σχέση με την εν λόγω 
δραστηριότητα εκτός εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι 
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κάτοχος άδειας εκδοθείσας από αρμόδια 
αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ή 
εάν η εγκατάσταση [...] εξαιρείται από 
το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το 
άρθρο 27.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ενός άρθρου που δεν 
τροποποιήθηκε από την πρόταση της Επιτροπής. Διασαφηνίζει ότι οι εξαιρέσεις που 
αναγνωρίζονται σε μικρές εγκαταστάσεις δυνάμει του άρθρου 27 δεν θα είναι πλέον 
προσωρινές, αλλά μόνιμες στη φάση III.

Τροπολογία 268
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5 – σημείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) των μέτρων παρακολούθησης των 
εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14.

(δ) ενός σχεδίου παρακολούθησης και 
άλλων μέτρων που πληρούν τις 
απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο παρακολούθησης αποτελεί ζωτική νομική απαίτηση προς απόκτηση άδειας εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει επομένως να αναφέρεται στο άρθρο 5 του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το 
σχέδιο αυτό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 14.
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Τροπολογία 269
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής νέας υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών να επανεξετάζουν την 
άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι επανεξετάσεις εκσυγχρονίζονται στα κράτη μέλη 
όποτε υπάρχει σημαντική αλλαγή των διαδικασιών παραγωγής, εκσυγχρονισμός της 
εγκατάστασης, κ.λπ.

Τροπολογία 270
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής νέας υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών να επανεξετάζουν την 
άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι επανεξετάσεις εκσυγχρονίζονται στα κράτη μέλη 
όποτε υπάρχει σημαντική αλλαγή των διαδικασιών παραγωγής, εκσυγχρονισμός της 
εγκατάστασης, κ.λπ.

Τροπολογία 271
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘Άρθρο 9 διαγράφεται
Κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά 
με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για 
την περίοδο 2008 έως 2012.
Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά 
με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για 
την περίοδο 2008 έως 2012.
Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.»

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η γραμμική μείωση της ποσότητας των δικαιωμάτων θα προκαλέσει γραμμική αύξηση του 
κόστους για τις κοινωνίες και οικονομίες των κρατών μελών. Σε καιρό αύξησης των τιμών των 
καυσίμων και των τροφίμων, το αποτέλεσμα θα είναι απλά να καταστούν οι κοινωνίες πολύ 
φτωχότερες.

Τροπολογία 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή σε 
σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012. Ο γραμμικός συντελεστής είναι 
ανάλογος ώστε να καλύψει κοινοτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 
τουλάχιστον 40% από τα επίπεδα του
1990, με τους τομείς που καλύπτει το 
κοινοτικό σύστημα να αναλαμβάνουν τα 
δύο τρίτα αυτής της προσπάθειας 
μείωσης των εκπομπών. Οι ελεγμένες 
εκπομπές του 2005 θα είναι το έτος βάσει 
του οποίου προσδιορίζεται η προσπάθεια. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει το γραμμικό 
συντελεστή έως τις 30 Ιουνίου 2010.

Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

Η Επιτροπή, από την 30ή Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
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τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό
συντελεστή το αργότερο το 2025.»

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2015 ούτως 
ώστε να διασφαλίσει ότι η ΕΕ ενεργεί 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τα βιώσιμα 
επίπεδα εκπομπών βάσει των τελευταίων 
επιστημονικών ευρημάτων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες συμφωνούσαν ότι η ασφαλής ζώνη για την αποφυγή των 
χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής βρισκόταν στα 450 ppm, ενώ νέα ευρήματα 
καταδεικνύουν ότι το κρίσιμο επίπεδο αρχίζει ήδη από τα 350 ppm. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 
τουλάχιστον 60% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και κατά 100% μέχρι το 
2050. Προς επίτευξη των μειώσεων αυτών κατά προβλέψιμο και αποτελεσματικό ως προς το 
κόστος τρόπο, θα πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξος ο στόχος μείωσης των εκπομπών έως το 2020.

Τροπολογία 273
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 2%
σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012.

Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 

Η Επιτροπή, από την 30ή Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
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δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.»

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025. Εάν η 
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipula
tion/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=7
86165&srclang=el&fromresults=trueΔιεθν
ής Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές
(ΔΕΚΑ) καταλήξει ότι η διαδικασία 
αλλαγής του κλίματος είναι ταχύτερη του 
αναμενομένου, η Επιτροπή αναθεωρεί
πάραυτα τον γραμμικό συντελεστή και, 
εάν χρειαστεί, προτείνει την προσαρμογή 
του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο Μπαλί κρίθηκε ότι οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά 25%-40% το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να αρχίσει το ΣΕΔΕ της ΕΕ με μείωση κατά 25% το 2020 (σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 2005), η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε 30% στο πλαίσιο διεθνούς 
συμφωνίας μετά το 2012. Αυτό σημαίνει ότι ο γραμμικός συντελεστής θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε 2% (1.74 x 25/21). Η αλλαγή από 25% σε 30% θα είναι σχετικά εύκολη σε 
σύγκριση με την αλλαγή από 20 σε 30%. Ο συντελεστής πρέπει να αναθεωρηθεί μόλις νέα 
συμπεράσματα της ΔΕΚΑ καταδείξουν ότι είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 274
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 και μέχρι το 2020
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γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

μειώνεται γραμμικά με βάση τον μέσο όρο 
της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή, από την 30ή Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2016 για την 
επόμενη περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να θεσπίζει τους κανόνες του παιχνιδιού για τη μελλοντική περίοδο από το 
2013 έως το 2020. Η περίοδος μετά το 2020 θα πρέπει να βασιστεί σε αναθεώρηση με νέα 
διαδικασία συναπόφασης. Ο γραμμικός συντελεστής δεν πρέπει να προσδιοριστεί μετά το 2020. 
Το τέλος της περιόδου πρέπει να δηλώνει και το τέλος της περιόδου ορισμού του ανώτατου 
ορίου. Για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να αρχίσει εγκαίρως η αναθεώρηση της 
επιβάρυνσης επί του συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
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γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή σε 
σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012. Ο γραμμικός συντελεστής είναι 
ανάλογος ώστε να καλύψει κοινοτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 30% από 
τα επίπεδα του 1990, με τους τομείς που 
καλύπτει το κοινοτικό σύστημα να 
αναλαμβάνουν τα δύο τρίτα αυτής της 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών. Οι 
ελεγμένες εκπομπές του 2005 θα είναι το 
έτος βάσει του οποίου προσδιορίζεται η 
προσπάθεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει το 
γραμμικό συντελεστή έως τις 30 Ιουνίου 
2010.
Εάν δεν συναφθεί διεθνής συμφωνία για 
την αλλαγή του κλίματος που να οδηγήσει 
έως το 2020 σε υποχρεωτικές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες προς τα 
επίπεδα μείωσης που έχει εγκρίνει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο γραμμικός 
συντελεστής θα μειωθεί ώστε να είναι 
ανάλογος για να καλύψει κοινοτικό στόχο 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% από 
τα επίπεδα του 1990, με τους τομείς που 
καλύπτει το κοινοτικό σύστημα να 
αναλαμβάνουν τα δύο τρίτα αυτής της 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών. Οι 
ελεγμένες εκπομπές του 2005 θα είναι το 
έτος βάσει του οποίου προσδιορίζεται η 
προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να προτείνει μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
επίπεδα του 1990, ούτως ώστε να καταφέρει μια ισχυρή διεθνή συμφωνία για την κλιματική 
αλλαγή. Εάν δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία, θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο του 
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ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να είναι συνεπές με ένα επίπεδο μείωσης κατά 20% του στόχου για τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου από τη βάση του 1990.

Τροπολογία 276
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή σε 
σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012. Ο γραμμικός συντελεστής είναι 
ανάλογος ώστε να καλύψει κοινοτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 30% από 
τα επίπεδα του 1990, με τους τομείς που 
καλύπτει το κοινοτικό σύστημα να 
αναλαμβάνουν τα δύο τρίτα αυτής της 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών. Οι 
ελεγμένες εκπομπές του 2005 θα είναι το 
έτος βάσει του οποίου προσδιορίζεται η 
προσπάθεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει το 
γραμμικό συντελεστή έως τις 30 Ιουνίου 
2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ υπέγραψε στο Μπαλί την εσωτερική μείωση των αερίων κατά 25-40%. Επιστημονικά 
στοιχεία καταδεικνύουν περαιτέρω ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει ρεαλιστικότερο στόχο μείωσης 
ούτως ώστε να επιτύχει μια ισχυρή διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή και να 
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αποφευχθούν επικίνδυνες αλλαγές του κλίματος.

Τροπολογία 277
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή σε 
σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012. Ο γραμμικός συντελεστής είναι 
ανάλογος ώστε να καλύψει κοινοτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 30% από 
τα επίπεδα του 1990, με τους τομείς που 
καλύπτει το κοινοτικό σύστημα να 
αναλαμβάνουν τα δύο τρίτα αυτής της 
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών. Οι 
ελεγμένες εκπομπές του 2005 θα είναι το 
έτος βάσει του οποίου προσδιορίζεται η 
προσπάθεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει το 
γραμμικό συντελεστή έως τις 30 Ιουνίου 
2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να προτείνει μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
επίπεδα του 1990, ούτως ώστε να επιτύχει τη σύναψη ισχυρής διεθνούς συμφωνίας για την 
αλλαγή του κλίματος.
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Τροπολογία 278
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή σε 
σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012. Ο γραμμικός συντελεστής είναι 
ανάλογος ώστε να καλύψει κοινοτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 30% από 
τα επίπεδα του 1990. Ο υπολογισμός του 
συντελεστή λαμβάνει υπόψη τις 
πρόσθετες προσπάθειες που καταβάλλουν 
τομείς που δεν καλύπτονται από το 
κοινοτικό σύστημα και ο τομέας της 
αεροπορίας. Οι ελεγμένες εκπομπές του 
2005 θα είναι το έτος βάσει του οποίου 
προσδιορίζεται η προσπάθεια. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει το γραμμικό 
συντελεστή έως τις 30 Ιουνίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στην τροπολογία για το ανώτατο όριο για την αεροπορία και σε 
τροπολογία προς αύξηση της φιλοδοξίας των κοινών προσπαθειών. Η πρόταση της Επιτροπής 
επιβάλει υπερβολικά έντονες προσπάθειες στους τομείς που καλύπτει μέχρι τούδε το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών και υπερβολικά περιορισμένες προσπάθειες στους τομείς εκτός του 
συστήματος αυτού και στον τομέα της αεροπορίας. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές όταν 
εξετάζουμε το σενάριο του 30%.
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Τροπολογία 279
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή που 
αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της συνολικής 
προσπάθειας μείωσης κατά 30% που θα 
καταβάλει η Κοινότητα μέχρι το 2020, 
και θεσπίζεται σε σχέση με τη μέση 
ετήσια συνολική ποσότητα των 
δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής 
τους για την περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο της 4ης έκθεσης αξιολόγησης της Διεθνούς Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές
(ΔΕΚΑ) που αναγνωρίζει πιθανότητα 50% για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας σε 
+2C προϋποθέτει ότι οι βιομηχανικές χώρες θα μειώσουν έως το 2020 εγχωρίως τις εκπομπές 
τους κατά 25-40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και επιπρόσθετα σημαντική απόκλιση 
από τη συνήθως επικρατούσα κατάσταση στα μέρη εκτός του παραρτήματος Ι. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η καθυστέρηση τόσο περισσότερο θα κοστίσει η μείωση, με αποτέλεσμα να πρέπει η ΕΕ να 
υιοθετήσει στόχο μείωσης 30% ως σημείο εκκίνησης για τα εγχώρια μέτρα.



PE409.585v01-00 50/59 AM\733272EL.doc

EL

Τροπολογία 280
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 και έως το 2020
μειώνεται γραμμικά με βάση τον μέσο όρο 
της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Τροπολογία 281
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 μειώνεται 
γραμμικά με βάση τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 

Η κοινοτική ποσότητα των ετησίως 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, αρχής 
γενομένης από το 2013 και έως το 2020
μειώνεται γραμμικά με βάση τον μέσο όρο 
της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα 
μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 
1,74% σε σύγκριση με τη μέση ετήσια 
συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που 
εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
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περίοδο 2008 έως 2012. περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Τροπολογία 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Η Επιτροπή, από την 31η Δεκεμβρίου
2010, δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί το δέον επίπεδο βεβαιότητας και προβλεψιμότητας για τον κλάδο θα πρέπει 
να γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η ποσότητα των δικαιωμάτων που θα εκχωρήσουν τα 
κράτη μέλη βάσει του εθνικού τους προγράμματος κατανομής για την περίοδο 2008-2012, με 
συνέπεια να πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία 283
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, από την 30η Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 

Η Επιτροπή, από την 30ή Ιουνίου 2010, 
δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
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δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν ή θα εκχωρήσουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 
2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα πρέπει να περιμένει η Επιτροπή 
μέχρις ότου εκχωρηθούν όλα τα δικαιώματα της Φάσης ΙΙ για να δημοσιεύσει την απόλυτη 
ποσότητα δικαιωμάτων για το 2013.

Τροπολογία 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός συντελεστής πρέπει να αξιολογηθεί στα μέσα της τρίτης περιόδου εμπορίας βάσει 
των υπαρχουσών δυνατοτήτων μετριασμού και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας.
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Τροπολογία 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός συντελεστής πρέπει να αξιολογηθεί στα μέσα της τρίτης περιόδου εμπορίας βάσει 
των υπαρχουσών δυνατοτήτων μετριασμού και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο να επανεξεταστεί ο γραμμικός συντελεστής πριν από την αρχή 
της νέας περιόδου. Μέχρι το 2020 θα διαθέτουμε νέες πληροφορίες για το εάν είναι απαραίτητο 
/ σκόπιμο ή όχι να ορίσουμε αυστηρότερους στόχους μείωσης. Δεν υπάρχει λόγος να 
περιμένουμε το 2025.
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Τροπολογία 287
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή το αργότερο το 2025.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό 
συντελεστή κάθε 5 έτη με βάση τα 
νεότερα επιστημονικά δεδομένα
προκειμένου να διασφαλίζει την συνάφειά 
του με την επίτευξη του στόχου της 
καταπολέμησης των κλιματικών 
αλλαγών.

Or. el

Αιτιολόγηση

H ΔΕKA (Διεθνής Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές) παρουσιάζει ανά 5ετία έκθεση σχετικά 
με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα των κλιματικών αλλαγών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ του στόχου μείωσης των εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ και των 
σχετικών επιστημονικών δεδομένων είναι αναγκαία η επανεξέταση του γραμμικού συντελεστή 
ανά 5ετία.

Τροπολογία 288
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 9α διαγράφεται

Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας 
δικαιωμάτων

1. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονταν στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012 
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σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1, 
η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι 
εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 
πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να 
αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια 
ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων 
προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά την 
περίοδο συμπερίληψής τους στο 
σύστημα, προσαρμοσμένη βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.
2. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
μόνο από το 2013 και μετά, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
υποβάλουν ανεξάρτητα στην αρμόδια 
αρχή ελεγμένα δεδομένα εκπομπών, 
ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη 
για την ποσότητα των εκχωρητέων 
δικαιωμάτων.
Τα δεδομένα αυτά πρέπει να υποβληθούν 
έως την 30η Απριλίου 2010 το αργότερο 
στην οικεία αρμόδια αρχή σύμφωνα με 
τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει 
του άρθρου 14 παράγραφος 1.
Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα 
τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή 
έως τις 30 Ιουνίου 2010 και η ποσότητα 
των εκχωρητέων δικαιωμάτων, 
προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9, 
προσαρμόζεται αναλόγως.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προσαρμοσμένες ποσότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γραμμική μείωση της ποσότητας των δικαιωμάτων θα προκαλέσει γραμμική αύξηση του 
κόστους για τις κοινωνίες και οικονομίες των κρατών μελών. Σε καιρό αύξησης των τιμών των 
καυσίμων και των τροφίμων, το αποτέλεσμα θα είναι απλά να καταστούν οι κοινωνίες πολύ 
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φτωχότερες. Αυτό θα επιδεινωθεί μετά το 2013 από τη διαδεδομένη συμπερίληψη φορέων 
εκμετάλλευσης στο κοινοτικό σύστημα.

Τροπολογία 289
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προσαρμοσμένες ποσότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
αποκλείονται από το κοινοτικό σύστημα, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 ή λόγω 
κλεισίματος, μειώνεται αντίστοιχα η 
συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προσαρμοσμένες ποσότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν εξαιρούνται εγκαταστάσεις από το ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να μειώνεται η ποσότητα των 
δικαιωμάτων ούτως ώστε να διασφαλίζεται το συνολικό όριο του συστήματος.

Τροπολογία 290
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προσαρμοσμένες ποσότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προσαρμοσμένες ποσότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή ώστε να διασαφηνιστεί η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει η 
Επιτροπή να δημοσιεύσει τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις που περιλήφθηκαν κατά τη Φάση ΙΙ ή από το 2013.

Τροπολογία 291
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων που 
διατίθενται επιπροσθέτως στους φορείς 
εκμετάλλευσης συγκεκριμένου τομέα 
λόγω αύξησης της παραγωγής σύμφωνα 
με τη δεύτερη πρόταση της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 10α υπερβεί τον 
αριθμό των δικαιωμάτων που 
επιστρέφουν οι φορείς εκμετάλλευσης στο 
συγκεκριμένο αυτό τομέα λόγω μείωσης, 
σύμφωνα με τις εκ των υστέρων 
προσαρμογές, μειώνονται τα σημεία 
αναφοράς για το συγκεκριμένο αυτό 
τομέα το έτος που ακολουθεί το έτος 
κατά το οποίο προέκυψε η ανισορροπία 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 
[23(3)] κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
την επίτευξη της συνολικής μείωσης των 
εκπομπών εντός του πεδίου εφαρμογής 
του άρθρου 9. Για το σκοπό αυτό, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου εκάστου 
έτους εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση του 
αριθμού των δικαιωμάτων εκπομπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων με εκ των υστέρων προσαρμογή για πραγματική παραγωγή 
εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 και παρέχει ικανοποιητική 
ανάπτυξη καθώς και αποφυγή απροσδόκητων κερδών (ως καταδεικνύει η μελέτη ECOFYS για 
τη μέθοδο IFIEC). Σε περίπτωση αυξημένης παραγωγής, η εκ των υστέρων προσαρμογή μπορεί 
να επιφέρει πρόσθετα δικαιώματα για ένα έτος. Πρέπει όμως να διασφαλίζεται η επίτευξη του 
συνολικού στόχου. Επομένως, εάν τα κατανεμηθέντα δικαιώματα υπερβούν το σχέδιο, θα 
πρέπει να προσαρμοστούν προς τα κάτω οι διάφοροι δείκτες αναφοράς σύμφωνα με διορθωτικό 
μηχανισμό που θα θεσπιστεί βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 3.

Τροπολογία 292
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που 
αποκλείονται από το κοινοτικό σύστημα, 
δυνάμει του άρθρου 27, η ποσότητα των 
δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 προσαρμόζεται 
προς τα κάτω κατά το συνολικό μέσο όρο 
των ελεγμένων εκπομπών αυτών των 
εγκαταστάσεων το 2005 έως 2007 μείον 
21% των εκπομπών αυτών· η ποσότητα 
αυτή αντιστοιχεί στις μειώσεις που 
ζητούνται από εγκαταστάσεις δυνάμει 
του κοινοτικού συστήματος για να 
επιτευχθεί μείωση τουλάχιστον 20% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάτω από 
τα επίπεδα του 1990. Όταν συναφθεί 
διεθνής συμφωνία για την κλιματική 
αλλαγή θα μειωθεί η ποσότητα 
δικαιωμάτων που προσαρμόζεται προς 
τα κάτω δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου ώστε να αντικατοπτρίζουν 
την αναθεωρημένη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάτω από 
τα επίπεδα του 1990.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με την τροπολογία επί του άρθρου 27, η οποία αυξάνει το όριο 
εκπομπών σε 25.000. Αυτό θα αφαιρέσει 6.300 (αντί 4.200) μικρές εγκαταστάσεις από τη 
διοικητική επιβάρυνση του συστήματος, αφαιρώντας όμως μόνο 2,4% των συνολικών 
εκπομπών. Χρειάζεται μια τροπολογία επί του άρθρου 9α, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η 
αντίστοιχη προς τα κάτω προσαρμογή του γενικού ανώτατου ορίου.
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