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Τροπολογία 363
Jens Holm

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α Διαγράφεται

Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για 
εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30.06.11 να 
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα 
εφαρμογής που ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα για την κατανομή των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 6 και 8 με 
εναρμονισμένο τρόπο.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που 
παρέχει κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές 
ως προς τα αέρια θερμοκηπίου και την 
ενέργεια και για μειώσεις των εκπομπών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν 
κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από 
την Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης 
για την αλλαγή του κλίματος η οποία θα 
οδηγεί σε υποχρεωτικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
συγκρίσιμες με εκείνες της Κοινότητας, 
να αναθεωρήσει τα μέτρα αυτά ώστε να 
διασφαλίζει ότι η δωρεάν κατανομή 
παρέχεται μόνο όπου αιτιολογείται 
πλήρως υπό το πρίσμα της εν λόγω 
σύμβασης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

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

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης.
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5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες 
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε 
επόμενο έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

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

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

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

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

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

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

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

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

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

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

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



AM\734516EL.doc 7/109 PE409.642v01-00

EL

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης δημοπράτηση πρέπει πάραυτα να αποτελέσει τον γενικό κανόνα, καθόσον η 
εκχώρηση δικαιωμάτων δωρεάν δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για να εξασφαλίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες των δράσεών τους.  Τα 
μέτρα προς πρόληψη της διαρροής άνθρακα είναι μεν επιθυμητά αλλά δεν απαιτούν τη δωρεάν 
εκχώρηση δικαιωμάτων σε βιομηχανίες που είναι μεταξύ των μεγαλυτέρων πηγών εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 364
Caroline Lucas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για 
εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

Απαίτηση αδείας εκπομπών για τις 
εισαγωγές

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα που 
θα απαιτούν από τους εισαγωγείς την 
επιστροφή των δικαιωμάτων που αφορούν 
τα εισαγόμενα ενεργοβόρα προϊόντα με 
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εναρμονισμένο τρόπο όταν οι κλάδοι 
αυτοί δεν λαμβάνουν δωρεάν κατανομή 
εντός του κοινοτικού συστήματος.

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

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στο βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό, ότι οι εγκαταστάσεις της 
Κοινότητας που δεν λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα και διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνες 
τρίτων χωρών είναι σε συγκρίσιμη βάση.

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

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

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Από το 2013, η AIR θα εφαρμόζεται σε 
σχέση με προϊόντα που σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 προσδιορίζονται ως
υποκείμενα σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα ή σε διεθνή 
ανταγωνισμό μέχρις ότου άλλες χώρες 
και διοικητικές οντότητες υπαχθούν σε 
δεσμευτικές και επαληθεύσιμες ενέργειες 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Οι εισαγωγείς 
υποχρεούνται να επιστρέφουν τα 
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δικαιώματα όταν:
(α) διαπιστώνεται από την Επιτροπή, η 
οποία δρα σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, 
ότι η χώρα ή η διοικητική οντότητα όπου 
παρήχθησαν τα προϊόντα δεν 
αναλαμβάνει δεσμευτική και 
εξακριβώσιμη δράση προκειμένου να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου· και 
(β) έχει θεσπισθεί για τα προϊόντα αυτά, 
μια μεθοδολογία βάσει της παραγράφου 
3.
Η AIR δεν εφαρμόζεται σε εισαγωγές 
προϊόντων που παράγονται σε χώρες ή 
διοικητικές οντότητες που συνδέονται με 
το κοινοτικό σύστημα  σύμφωνα με το 
άρθρο 25.

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

3. Η Επιτροπή πρέπει να υπολογίζει το 
μέσο επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκύπτει από την 
παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων στην Κοινότητα 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από 
ανεξάρτητα επαληθευμένες εκθέσεις 
βάσει του άρθρου 14 και όλων των 
σχετικών εκπομπών που καλύπτονται από 
κοινοτικό σύστημα. Η Επιτροπή 
καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23(2), 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό μιας 
AIR που εφαρμόζεται σε προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε 
υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή στο 
διεθνή ανταγωνισμό, ισοδύναμη με το 
μέσο επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκύπτουν από την 
παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων στην 
Κοινότητα πολλαπλασιαζόμενη με το 
τονάζ των εισαγόμενων προϊόντων.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 

4. Για τη διευκόλυνση της θέσπισης των 
μεθοδολογιών σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να 
καθορίζει για τους φορείς εκμετάλλευσης 
απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα 
πρέπει να αναφέρονται σχετικά με την 
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αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης.

παραγωγή αγαθών, καθώς και για τη 
γνωστοποίηση των πληροφοριών που 
πρέπει να επαληθεύονται από ανεξάρτητο 
φορέα, στο πλαίσιο των κανονισμών της 
που εγκρίνονται δυνάμει των άρθρων 14 
και 15.

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά δεν υπερβαίνει, για 
το 2013, τις συνολικές ελεγμένες 
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007. Κάθε 
επόμενο έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

5. Οι εισαγωγείς προϊόντων για τα οποία 
ισχύει η παράγραφος 1 υποχρεούνται να 
δηλώνουν γραπτώς τις εν λόγω 
εισαγωγές. Η γραπτή δήλωση 
επιβεβαιώνει ότι ένας επαρκής αριθμός 
δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, έχει 
επιστραφεί στο κοινοτικό μητρώο όσον 
αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
εγγραφή, σύμφωνα με ειδικές διοικητικές 
διαδικασίες που θα καθοριστούν από 
τους κανονισμούς της Επιτροπής.

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

6. Η AIR μπορεί να καλύπτεται με 
δικαιώματα της ΕΕ ή δικαιώματα από 
σύστημα εμπορίας εκπομπών τρίτης 
χώρας το οποίο αναγνωρίζεται ως 
ισοδύναμο προς το κοινοτικό σύστημα ως 
προς την αυστηρότητα.

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους.
7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της 

7. Όλες οι διατάξεις και τα μέτρα 
εφαρμογής σχετικά με την AIR 
εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 3 και εφαρμόζονται το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012.
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το 2020.
8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε 
ποσοστό έως και 100 τοις εκατό της 
ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 6.
9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 3 
επόμενα έτη, η Επιτροπή προσδιορίζει 
τους τομείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8. 

9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010 το 
αργότερο και εν συνεχεία κάθε έτος, η 
Επιτροπή προσδιορίζει, λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία  που προσκομίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι, τους τομείς και τα αγαθά
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

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

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

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

(α) του βαθμού στον οποίο ο 
πλειστηριασμός έχει οδηγήσει σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·

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

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

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

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
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διεθνή ανταγωνισμό· διεθνή ανταγωνισμό·
(δ) η επίδραση της αλλαγής του κλίματος 
και των ενεργειακών πολιτικών που 
εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους.

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

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

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

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 365
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για 
εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

Εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή για τον 
περιορισμό του κινδύνου της διαρροής 
άνθρακα σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία

Or. en
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Τροπολογία 366
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο, εκτός και 
εάν μέχρι τότε έχει επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία. Δωρεάν κατανομή παρέχεται 
μόνο στους τομείς που προσδιορίζεται ότι 
εκτίθενται σε  κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στην παράγραφο 9.

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

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

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

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

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

Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αποφεύγει τη 
δωρεάν κατανομή και να επιδιώκει την 
πλήρη δημοπράτηση έως το 2013.

Or. en

Τροπολογία 367
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Αρχής γενομένης από το 2013, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν όλα τα δικαιώματα 
χωρίς επιβάρυνση για όλη τη χρονική 
περίοδο. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 με 
εναρμονισμένο τρόπο.

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)]. Ο προσδιορισμός των 
τομέων στους οποίους εφαρμόζεται η 
οδηγία αποτελεί ωστόσο ένα σημαντικό 
στοιχείο και πρέπει ως εκ τούτου να 
αποτελεί αντικείμενο πρότασης σύμφωνα 
με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 

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

αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, καθώς 
και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση 
των εκπομπών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων δεν είναι αναγκαίος για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών CO2 · επιπλέον, θα είχε ως συνέπεια τεράστιες αυξήσεις των τιμών της 
ενέργειας, θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και θα αφαιρούσε αγοραστική 
δύναμη από τους καταναλωτές. Η δωρεάν κατανομή, συνδεδεμένη με πανευρωπαϊκούς δείκτες 
αναφοράς και με εκ των υστέρων προσαρμογή (λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική παραγωγή) 
αποτελεί την καλύτερη λύση. Η δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2 για την παραγωγή ηλεκτρισμού 
αποτελεί περιττή και σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.  Ένας μηχανισμός δωρεάν 
διανομής με βάση τα σημεία αναφοράς και την τρέχουσα παραγωγή αποτελεί ένα περισσότερο 
αποτελεσματικό ΣΕΕ.
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Τροπολογία 368
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

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

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς για τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση 
για εγκαταστάσεις σε κάθε τομέα που 
λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα. Αυτοί οι 
τομεακοί δείκτες αναφοράς βασίζονται 
στις βέλτιστες αποδοτικές τεχνικές και 
τεχνολογίες ως προς τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα 
υποκατάστατα, οι εναλλακτικές διεργασίες 
παραγωγής, η χρήση βιομάζας, η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και η δέσμευση, χρήση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου.

Ο δείκτης αναφοράς για κάθε κλάδο 
υπολογίζεται κατά προτίμηση στο τελικό 
προϊόν και όχι μόνο στην παραγωγή, έτσι 
ώστε να μεγιστοποιήσει την 
εξοικονόμηση  των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου σε όλη την παραγωγική 
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διαδικασία του ενδιαφερόμενου κλάδου.
Η δωρεάν παροχή δικαιωμάτων σε 
εγκαταστάσεις διενεργείται σε επίπεδο 
που δεν υπερβαίνει εκείνο που 
υποδεικνύει ο αρμόζων τομεακός δείκτης 
αναφοράς, ώστε να επιβραβεύονται οι 
πλέον αποδοτικοί ως προς την ενέργεια 
και τις εκπομπές φορείς εκμετάλλευσης.  
Κανένα από τα μέτρα μνεία των οποίων 
γίνεται στο πρώτο εδάφιο δεν παρέχει 
κίνητρα για αύξηση του συνολικού 
επιπέδου των εκπομπών για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο. Αυτά τα 
εναρμονισμένα μέτρα μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές που έχουν 
σχέση με τη χρήση καυσίμων απαερίων η 
παραγωγή των οποίων είναι αναπόφευκτη 
κατά την διαδικασία της παραγωγής 
χάλυβα από υψικαμίνους· εν προκειμένω, 
τα μέτρα μπορούν να προβλέπουν την 
κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για τις 
υψικαμίνους από όπου παράγονται 
τέτοιου είδους αέρια. Δεν πρόκειται να 
υπάρξει δωρεάν κατανομή σε κανέναν 
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας προς 
πώληση σε τρίτους.

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

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

Or. en
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Τροπολογία 369
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους δείκτες 
αναφοράς που διασφαλίζουν, στον βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές και 
τεχνολογίες, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται ως υποπροϊόν βιομηχανικής 
διαδικασίας από τη χρήση θερμότητας, 
υδρατμού ή αερίου που προέρχεται από 
βιομηχανική διαδικασία.

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 

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

αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il s'agit de ne pas pénaliser les industries européennes qui récupèrent à travers leur 
processus industriel de l'énergie en la transformant en force électrique.

Τροπολογία 370
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές 
εταιρίες είναι εκτεθειμένες στον διεθνή 
ανταγωνισμό.  Ελλείψει μιας διεθνούς 
συμφωνίας η οποία να καθιερώνει 
ισότιμο πλαίσιο για τους 
ανταγωνιζόμενους τομείς, πρέπει η 
δωρεάν κατανομή βάσει των επιδόσεων  
να αποτελεί τον κανόνα για τις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού
τομέα στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30.06.11, 
να υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα 
μέτρα εφαρμογής που ισχύουν σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για την 
κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής για την 
κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.
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Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)].

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία ορίζουν την 
δωρεάν κατανομή βάσει των επιδόσεων, 
με αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
συμπληρώνοντας την, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, την αποφυγή της 
διαρροής άνθρακα και της 
μετεγκατάστασης της βιομηχανίας έτσι, 
ώστε η κατανομή να πραγματοποιείται 
κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για 
τεχνικές αποδοτικές ως προς τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια και για 
μειώσεις των εκπομπών, καθώς και ότι δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών ανά παραγωγική μονάδα. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές που έχουν 
σχέση με την χρήση καυσίμων απαερίων 
προερχομένων από βιομηχανικές 
διεργασίες για την παραγωγή ενέργειας.  
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 
εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται για βιομηχανική χρήση σε 
σύνδεση με την κατανάλωση 
βιομηχανικής θερμότητας (ΣΗΘ) ή από
κατάλοιπα βιομηχανικών διεργασιών· 
Αυτή η κατανομή πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ίδιες αρχές κατανομής 
που εφαρμόζονται για αυτές τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες, δηλαδή 
δωρεάν βάσει των επιδόσεων (δείκτες 
αναφοράς).

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 

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

δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης και να προβεί σε 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 251 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Efficient use of waste gases and other residual energies in industrial processes is promoting 
energy efficiency and has positive effects for the climate. Electricity and heat is being 
produced in industrial installations from these processes. Such electricity and heat production 
must receive free allocation. In this respect it is of no relevance if the electricity or heat is 
consumed internally or externally.

Τροπολογία 371
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα .
Κατά τον προσδιορισμό των αρχών που 
θα διέπουν τη θέσπιση των δεικτών 
αναφοράς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 

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

κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για 
τεχνικές αποδοτικές ως προς τα αέρια 
θερμοκηπίου και την ενέργεια και για 
μειώσεις των εκπομπών. Με την 
επιφύλαξη ιδιαίτερων ανά τομέα 
κριτηρίων, αυτοί οι κανόνες και δείκτες 
αναφοράς 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, 
περιλαμβανομένου του τεχνικού 
δυναμικού για τη μείωση των εκπομπών. 
Τέτοιοι κανόνες πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Der Verweis auf Absätze 2 bis 6 und 8 schafft keine zusätzliche Klarheit, da der dritte 
Unterabsatz bereits ein harmonisiertes Benchmark-System beinhaltet. Zwecks 
Planungssicherheit sollten die Benchmark-Systeme Mitte 2010 beschlossen sein. Die 
Änderung betont die Nutzung und wichtigen Charakteristiken von Benchmarks.

Τροπολογία 372
Avril Doyle

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



AM\734516EL.doc 23/109 PE409.642v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2011, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

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

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς που διασφαλίζουν, στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Τα εναρμονισμένα 
αυτά μέτρα μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές που έχουν 
σχέση με τη χρήση καυσίμων απαερίων 
των οποίων η παραγωγή είναι 
αναπόφευκτη 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 απαέρια ή 
σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
από όπου παράγονται τέτοιου είδους 
αέρια. Δεν πρόκειται να υπάρξει δωρεάν 
κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση στο 
δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
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Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for free allocation. 
This is in the context that Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, if only to 
identify possible computational errors, the proposed period of three months is too short. In 
addition, free allocation to net sellers of electricity should be avoided in order to prevent 
distortions in the electricity market.

Τροπολογία 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Για τους βιομηχανικούς τομείς ή κλάδους 
που εκτίθενται στις «διαρροές άνθρακα» 
εκχωρούνται 100% δωρεάν δικαιώματα, 
εφόσον μια διεθνής συμφωνία δεν 
θεωρείται ικανοποιητική, σύμφωνα με τα 
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κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 28, 
παράγραφος 1.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

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

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les 
secteurs et filières industrielles exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet 
d’allocation de quotas à titre gratuit tant qu’un accord international satisfaisant n’a pas été 
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trouvé. Cette disposition est indispensable pour sécuriser les prévisions d’investissement dans 
la zone de l’UE. Il est aussi indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la 
production d'électricité pour compte propre.

Τροπολογία 374
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 3.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό και με δεδομένο ότι 
πρόκειται για εκπομπές που προέρχονται 
από βιομηχανική διαδικασία, ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, 
χρήση βιομάζας και δέσμευση και 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου σε κάθε 
τομέα, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
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κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτός αν πρόκειται για συμπαραγωγή ή 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
ίδιον όφελος.
Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή μια διεθνής 
συμφωνία, οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί 
τομείς που λειτουργούν στην ΕΕ 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα κατά το 
ανώτατο όριο της ΕΕ, σύμφωνα με ειδικό 
δείκτη αναφοράς εκπομπών 
(«benchmark»), βασιζόμενο στα κριτήρια 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
(ΒΔΤ ΕΕ) που είναι τεχνολογικά εφικτές. 

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Le meilleur moyen de promouvoir les technologies de réduction des 
émissions de GES et l’efficacité énergétique consiste à quantifier les émissions spécifiques et 
à fixer des objectifs techniquement atteignables (« benchmark ») dans le cadre d’une 
approche sectorielle. La méthode du benchmarking permet d’évaluer directement et sur le 
plan international « des réductions de GES comparables et contraignantes » dans différents 
systèmes d’échanges de quota.

Τροπολογία 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει, το 
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010,
πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής 
που ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

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

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3. Για τον προσδιορισμό των 
αρχών που θα διέπουν τη θέσπιση των 
δεικτών αναφοράς στους διάφορους 
τομείς, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς.

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών με βάση τους 
δείκτες αναφοράς καθώς και ότι δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Ανεξαρτήτως των ειδικών 
κριτηρίων για τους διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς, λαμβάνονται 
υπόψη οι αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και οι 
δυνατότητες, περιλαμβανομένων των 
τεχνικών δυνατοτήτων, για τη μείωση 
των εκπομπών. Αυτά τα μέτρα θα 
ενθαρρύνουν τη μείωση των 
συγκεκριμένων εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 

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

εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte aucune précision, car l'alinéa 3 mentionne 
déjà un système harmonisé d'établissement des référentiels. Dans un souci de planification, 
les systèmes d'établissement des référentiels doivent être définis d'ici la mi-2010. Le présent 
amendement met l'accent sur l'utilisation des référentiels et sur l'importance des questions 
suivantes: une conception harmonisée de l'établissement des référentiels avec la possibilité de 
prendre en considération les facteurs caractéristiques d'un secteur donné, une incitation 
claire en vue d'améliorer les résultats, une consultation des secteurs intéressés.

Τροπολογία 376
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει, το 
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010,
πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής 
που ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

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

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 
παράγραφος 3. Για τον προσδιορισμό των 
αρχών που θα διέπουν τη θέσπιση των 
δεικτών αναφοράς στους διάφορους 
τομείς, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς.
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Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και 
δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών με βάση τους 
δείκτες αναφοράς καθώς και ότι δεν 
παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Ανεξαρτήτως των ειδικών 
κριτηρίων για τους διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς, λαμβάνονται 
υπόψη οι αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και οι 
δυνατότητες, περιλαμβανομένων των 
τεχνικών δυνατοτήτων, για τη μείωση 
των εκπομπών. Αυτά τα μέτρα θα 
ενθαρρύνουν τη μείωση των 
συγκεκριμένων εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

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

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

Or. pl

Τροπολογία 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

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

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ και 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
ίδια χρήση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. 
Στην περίπτωση της δωρεάν κατανομής  
ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση σε 
μια εγκατάσταση ενός τομέα ή επιμέρους 
τομέα που διατρέχει κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα, η εγκατάσταση που 
χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια δεν 
μπορεί να λαμβάνει ταυτόχρονα 
κατανομή για τις έμμεσες εκπομπές 
σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και 
το άρθρο 10β.

Η Επιτροπή πρέπει, με τη σύναψη από την 
Κοινότητα μιας διεθνούς σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με 
εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 

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

με έλεγχο του άρθρου [23 παράγραφος 3] 
τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η 
δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο όπου 
αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν 
λόγω σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Self-supply by energy-intensive industries should be treated differently from utility generation 
because the competitive situation of its end-use is entirely different from a utility (the costs 
can not be passed through).  Self-supply by energy-intensive industries should be treated as 
an integrated part of the energy-intensive business to give parity with the international 
business model for such businesses and with the sectors/businesses which would otherwise 
benefit from free allocation for direct and indirect emissions with clear provisions to prevent 
double allocation for any self supply indirect emissions.

Τροπολογία 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2009, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 
2010 το αργότερο να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The reference to paragraphs 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph already provides for a harmonised benchmarking system. For sake of planning 
security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Τροπολογία 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει το αργότερο έως τις 
30 Ιουνίου 2010 να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις παραγράφους 2 έως 6 και 8 δεν προσθέτει σαφήνεια, δεδομένου ότι η τρίτη 
υποπαράγραφος της παραγράφου 1 προβλέπει ήδη ένα εναρμονισμένο σύστημα παραμέτρων. 
Για λόγους ασφαλείας του σχεδιασμού τα συστήματα παραμέτρων θα έπρεπε να συμφωνηθούν 
στα μέσα του 2010.

Τροπολογία 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει το αργότερο έως τις 
30 Ιουνίου 2010 να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις παραγράφους 2 έως 6 και 8 δεν προσθέτει σαφήνεια, δεδομένου ότι η τρίτη 
υποπαράγραφος της παραγράφου 1 προβλέπει ήδη ένα εναρμονισμένο σύστημα παραμέτρων. 
Για λόγους ασφαλείας του σχεδιασμού τα συστήματα παραμέτρων θα έπρεπε να συμφωνηθούν 
στα μέσα του 2010.

Τροπολογία 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, να υιοθετήσει πλήρως 

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

εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

We believe that it is possible to advance the adoption of allocation rules and so increase 
predictability. In addition, the Commission’s proposal only gives three months to Member 
States to publish individual free allocation to each installation (from 30 June 2011, where 
allocation rules are adopted, to 30 September 2011), which is far too short. By this 
amendment this period is appropriately extended.

Τροπολογία 383
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to have this instrument as aoon as possible but it is necessary to account 
reliable timing.
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Τροπολογία 384
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή πρέπει, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, να υιοθετήσει πλήρως 
εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που 
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για 
την κατανομή των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 
και 8 με εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

This instrument shall be available as soon as possible but it is necessary to account reliable 
timing.

Τροπολογία 385
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Τροπολογία 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3)]. Κατά τον προσδιορισμό 
των αρχών για τον καθορισμό των 
δεικτών αναφοράς στους μεμονωμένους 
τομείς, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries.

Τροπολογία 387
Irena Belohorská

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



PE409.642v01-00 38/109 AM\734516EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς που διασφαλίζουν, στον
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες,
το δυναμικό, περιλαμβανομένου του 
τεχνικού δυναμικού για τη μείωση των 
εκπομπών, υποκατάστατα, εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, χρήση βιομάζας 
και δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ότι δεν παρέχουν 
κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Τα 
μέτρα αυτά λαμβάνουν επίσης υπόψη τις 
εκπομπές που έχουν σχέση με τη χρήση 
καυσίμων απαερίων των οποίων η 
παραγωγή είναι αναπόφευκτη, σε κάθε 
ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής 
χάλυβα από μετάλλευμα και ιδιαίτερα 
όσον αφορά την παραγωγή από 
υψικαμίνους, και προβλέπουν την 
κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων στις 
παραγωγικές διαδικασίες όπου 
παράγονται τέτοιου είδους αέρια.  Δεν 
πρόκειται να υπάρξει δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
προς πώληση σε τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 19 του εισηγητή, 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 προσέγγιση σχετικά με 
τον δείκτη αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το τεχνικό δυναμικό για την 
μείωση των εκπομπών.



AM\734516EL.doc 39/109 PE409.642v01-00

EL

Τροπολογία 388
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν, στον βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό, εναρμονισμένους δείκτες 
αναφοράς που διασφαλίζουν ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών. Βασίζονται στις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες
και λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό, 
περιλαμβανομένου του τεχνικού 
δυναμικού, για τη μείωση των εκπομπών,
τα υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής και τη χρήση 
βιομάζας.

Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για 
τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς 
στους μεμονωμένους τομείς, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is very important to define a methodology of establishing the benchmarks. Lime, cement 
and steel have less potential to reduce emissions such as, for example, the refinery sector. 
This needs to be respected.
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Τροπολογία 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν, στον βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό, εναρμονισμένους δείκτες 
αναφοράς που διασφαλίζουν ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών. Βασίζονται στις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες
και λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό, 
περιλαμβανομένου του τεχνικού 
δυναμικού, για τη μείωση των εκπομπών,
τα υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής και τη χρήση 
βιομάζας. Τα μέτρα δεν παρέχουν κίνητρα 
για την αύξηση των εκπομπών ανά 
παραγωγική μονάδα. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για 
τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς 
στους μεμονωμένους τομείς, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους τομείς.

Or. en

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,
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- 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 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο βασίζονται σε δείκτες αναφοράς 
για τους τομείς όπου ενδείκνυνται, κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζουν, στον βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι παρέχουν κίνητρα για τη 
βελτίωση των ειδικών εκπομπών, με 
προσήλωση στο στόχο της παγκόσμιας 
μείωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.
Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή 
σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας, εκτός αν πρόκειται για 
συμπαραγωγή ή για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για ίδιον όφελος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Il est indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la production d’électricité pour 
compte propre, qui permettent une meilleure optimisation environnementale. Il apparaît 
indispensable de faire référence à la notion de benchmark, en tant que principe d’allocation à 
retenir pour les secteurs ou sous-secteurs d’activités où cela s’avère possible compte tenu de 
la comparabilité de leurs modalités de production. Par ailleurs il est indispensable que le 
système d’allocation encourage de façon prioritaire, l’amélioration des émissions spécifiques 
de chaque installation et non une réduction de ses productions.

Τροπολογία 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών με τη χρήση 
δεικτών αναφοράς. Υπό την επιφύλαξη 
των κριτηρίων για συγκεκριμένους τομείς
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοτικότερες 
τεχνικές, υποκατάστατα, οι γενικά 
εφαρμόσιμες εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, η χρήση βιομάζας και άλλες 
τεχνικές λύσεις με το δυναμικό για τη 
μείωση των εκπομπών. Τα μέτρα πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για τη μείωση 
συγκεκριμένων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει τη χρήση των σημείων αναφοράς και τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους 
και συγκεκριμένα την εναρμονισμένη προσέγγιση με δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιομορφίες του κλάδου, επαρκή κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων και η διαβούλευση με 
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες. Εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες μπορούν απλώς να 
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χρησιμοποιηθούν ο ως σημεία αναφοράς μόνο στην περίπτωση που εφαρμόζονται γενικά. Η 
αναφορά στις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του παραρτήματος III της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διευκρινίζεται ο τεχνολογικός 
χαρακτήρας των σημείων αναφοράς. Η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα δεν συνδέονται 
με τον σχεδιασμό των δεικτών αναφοράς. 

Τροπολογία 392
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα για άμεσες και έμμεσες 
εκπομπές τα οποία αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτός αν η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια χρησιμοποιείται σε τομείς με 
άμεσες ή έμμεσες εκπομπές οι οποίοι 
είναι χαρακτηρισμένοι ως εκτιθέμενοι και 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι 
συγκεκριμένο επίπεδο επιδόσεων.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ez a kiegészítés lehetőséget bizotsít arra, hogy az exponált státuszt elnyerő, direkt és indirekt 
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kibocsátású ágazatok és alágazatok energiafelhasználásának erejéig az energiatermelők  - a 
"Best Available Technic (BAT)" alapú teljesítményi szintig - ingyenesen kaphassanak 
kibocsátási egységeket. Ezzel biztosítható a "carbon leakage" megelőzőse, az energiaintenzív 
ágazatok versenyképességének megőrzése, és Közösségen belüli megtartásuk.

Τροπολογία 393
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τουλάχιστον 12 από τις 
πειραματικές εγκαταστάσεις ΔΑΑ  
τουλάχιστον 200 MW που έχει επιλέξει η 
Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες 
τις τεχνολογίες ΔΑΑ σε συνδυασμό με τις 
διαφορετικές πηγές ενέργειας και τις 
επιλογές αποθήκευσης και μεταφοράς, 
όπου η δωρεάν κατανομή θα ισούται με 
το 125% του αναμενόμενου όγκου 
παραγωγής δύο έτη πριν από την έναρξη 
της παραγωγής αλλά όχι νωρίτερα από το 
201. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Durch die vorgeschlagene Änderung soll ein stärkerer Anreiz für die frühzeitige Entscheidung 
zur Errichtung von Demonstrationsanlagen geschaffen werden.

Τροπολογία 394
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 395
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 

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

αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances as early as in 
2013 will lead to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where 
electricity is produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will 
result in the highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric 
energy market and the existence of isolated regional electric energy markets having limited 
power network transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises 
in electricity prices cannot be compensated within the EU.

Τροπολογία 396
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 

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

παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Τροπολογία 397
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, καθώς 
και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση 
των εκπομπών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Τροπολογία 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

.

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

Or. es
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Αιτιολόγηση

Cogeneration plants have a significant potential for reducing greenhouse gas emissions: they 
simultaneously produce heat and electricity, thus permitting a much higher level of primary 
energy use than any conventional electricity production system. If this potential is to be 
realised, the emissions trading regime must take account of this characteristic in the method 
used for allocating emissions rights. Rights should therefore be allocated free of charge for 
100% of the electrical energy generated.

Τροπολογία 399
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς που διασφαλίζουν, στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Αυτά τα μέτρα 
μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
εκπομπές που έχουν σχέση με τη χρήση 
καυσίμων απαερίων  από υψικαμίνους 
εμπλουτισμένου οξυγόνου η παραγωγή 
των οποίων είναι αναπόφευκτη κατά την 
παραγωγή χάλυβα με τη διαδικασία 
παραγωγής των υψικαμίνων· εν 
προκειμένω, οι κανόνες μπορούν να 
προβλέπουν την κατανομή δωρεάν 
δικαιωμάτων για τις υψικαμίνους από 
όπου παράγονται τέτοιου είδους αέρια.
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Δεν πρόκειται να υπάρξει δωρεάν 
κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση σε 
τρίτους εκτός και αν πρόκειται για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.  Η 
κατανομή των δικαιωμάτων αυτών 
γίνεται δωρεάν μόνο έως ότου αρχίσουν 
να συμμετέχουν στην εμπορία εκπομπών 
με συγκρίσιμο τρόπο και άλλα μέσα 
μεταφοράς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Road and water transport are currently not affected by the ETS and will not be included after 
2012. Air traffic will be included in ETS but the share of allowances provided for free will 
remain high. If free allocation of allowances covering the electricity needs of railway 
undertakings were to be terminated, the cost of emission trading for European railways would 
drastically increase. Based on assumptions by the Commission, costs for railways would rise 
by about EUR 400 million a year.

Τροπολογία 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται είτε με την βιομηχανική 
κατανάλωση θερμότητας είτε από 
κατάλοιπα μιας βιομηχανικής 
διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι
καταναλώνεται από τους ίδιους τους 
φορείς των εγκαταστάσεων· τέτοιες 
κατανομές πραγματοποιούνται βάσει των 
ίδιων αρχών που εφαρμόζονται στη 
βιομηχανική δραστηριότητα, όπως αυτή 
αναφέρεται στο Παράρτημα I. 
Στην περίπτωση ωστόσο που ένα απαέριο 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο, όλα τα 
δικαιώματα πρέπει να κατανέμονται 
δωρεάν στο φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που δημιουργεί το απαέριο 
αυτό σύμφωνα με τις ίδιες αρχές 
κατανομής που εφαρμόζονται για την 
εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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. Το CO2 από τη χρήση των 
απαερίων συνδέεται αναπόφευκτα με τις εγκαταστάσεις που παράγουν τα αέρια αυτά και πρέπει 
επομένως να αποδοθεί στην εγκατάσταση παραγωγής. Τούτο αντιστοιχεί στο σημείο 92 του 
COM(2003)830. Διευκολύνει επίσης τον καθορισμό δεικτών αναφοράς, η εφαρμογή των 
οποίων μειώνει τη χρήση του άνθρακα και επομένως τη δημιουργία απαερίων. Ο 
πλειστηριασμός θα επιβάρυνε άδικα τις εγκαταστάσεις αυτές και θα απέτρεπε την 
αποτελεσματική χρήση των αερίων.
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Τροπολογία 401
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου και 
τις αναπόφευκτες εκπομπές CO2 λόγω 
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.
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Τροπολογία 402
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου και 
τις αναπόφευκτες εκπομπές CO2 λόγω 
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.
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Τροπολογία 403
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εξαιρούνται τουλάχιστον 12 από τις 
πειραματικές εγκαταστάσεις ΔΑΑ  
τουλάχιστον 200 MW που έχει επιλέξει η 
Επιτροπή, οι οποίες καλύπτουν όλες τις 
τεχνολογίες ΔΑΑ σε συνδυασμό με τις 
διαφορετικές πηγές ενέργειας και τις 
επιλογές αποθήκευσης και μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοκιμαστούν όλες οι τεχνολογικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη 
δέσμευση του CO2 και όλες οι διαφορετικές εναλλακτικές αποθήκευσης. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίες τουλάχιστον 12 πειραματικές εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 404
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Τα μέτρα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν 
να προβλέπουν την κατανομή σε 
εγκαταστάσεις που παράγουν θερμότητα 
με χρήση προτύπων παραγωγής που 
ανταποκρίνονται σε δείκτες αναφοράς, 
όπως και να επιτρέπουν σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις να πραγματοποιούν εκ 
των υστέρων προσαρμογές σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές. Δεν πραγματοποιείται 
δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is stated in Article 10.a.8 that competition may be disturbed in certain sectors/subsectors 
and that such disturbance may result in the attempts to “leave” the EU ETS system by moving 
production to countries not covered by the system. Article 10.a.8 foresees that such sectors 
shall obtain 100% free allocations. Therefore it would be good to determine procedures that 
would allow for the distribution of allowances, using a benchmark method, based on actual 
production. 
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Τροπολογία 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τον ηλεκτρισμό που 
παράγεται από απαέρια τα οποία 
προέρχονται από παραγωγική 
βιομηχανική. Στην περίπτωση που 
απαέριο το οποίο προέρχεται από την 
παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται 
ως καύσιμο κατεργασμένο αέριο, 
εκχωρούνται δικαιώματα στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων 
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για 
την εγκατάσταση αυτή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
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może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Τροπολογία 406
Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
εκπομπές που έχουν σχέση με τη χρήση 
καυσίμων απαερίων από υψικαμίνους 
εμπλουτισμένου οξυγόνου και 
οπτανθρακοποιεία, των οποίων η 
παραγωγή είναι αναπόφευκτη στην 
διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε 
υψικαμίνους και οπτανθρακοποιεία· εν 
προκειμένω, τα μέτρα μπορούν να 
προβλέπουν την κατανομή δωρεάν 
δικαιωμάτων για τις υψικαμίνους και τα 
οπτανθρακοποιεία από όπου παράγονται 
τέτοιου είδους αέρια. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Kokereigase sind ein prozesstechnisch bedingtes Kuppelprodukt des Kokereivorganges und 
können nicht vermieden werden. Es handelt sich bei ihnen um Prozessemissionen, die eine 
kostenfreie Zuteilung von Emissionsrechten erhalten sollten.

Τροπολογία 407
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν προβλέπεται 
δωρεάν κατανομή για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε 
σύνδεση με την κατανάλωση θερμότητας 
από την βιομηχανία ή από κατάλοιπα 
βιομηχανικών διεργασιών· Αυτή η 
κατανομή πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις ίδιες αρχές κατανομής που 
εφαρμόζονται σε αυτήν την βιομηχανική 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

For both environmental and economical reasons, industry has invested in CHP and power 
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supply from industrial residues on site. This activity was further stimulated as a solution in 
respect of the non-liberalised energy markets and is promoted by the CHP directive. The 
proposal assumes all electricity should be treated according to the same allocation 
principles. CHP produced for industrial processes is for supplying the demand of those 
industrial processes or to bring environmental solutions. It should be therefore treated 
differently from normal power and heat generation.

Τροπολογία 408
Riitta Myller

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
με εξαίρεση την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε εγκαταστάσεις 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ενέργειας για βιομηχανικές διεργασίες
παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από απαέρια μέσω 
βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής.
Στην περίπτωση που απαέριο το οποίο 
προέρχεται από την παραγωγική 
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα 
πρέπει να εκχωρούνται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων 
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αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για 
την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The electricity production in industrial CHP plants should be given free allocation. The 
production of the CHP-electricity depends directly on the energy needs of the industrial 
installation. The industrial CHP installations are closely connected to the industrial facilities 
they serve and in many cases they get their fuel supply from the industrial installation. The 
share of the CHP production is largest in the paper and pulp industry but there is also CHP 
production in the chemical, iron and steel industries, refineries and food industry.

Τροπολογία 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Στην περίπτωση που απαέριο το οποίο 
προέρχεται από την παραγωγική 
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
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κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα 
πρέπει να εκχωρούνται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων 
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για 
την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Unavoidable gases (coke-oven gas, blast furnace gas, converter gas) are produced in the steel 
making process and used for electricity production. This contributes to CO2 mitigation as the 
alternative consists of flaring the waste gases and emitting CO2. This energy efficient use of 
waste gases should be promoted.

Τροπολογία 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από απαέρια μέσω 
βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής, 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
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ίδια χρήση με μέσα υψηλής 
αποδοτικότητας και την ιδία 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται με συμπαραγωγή υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στις 
οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ· αυτή 
η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τις ίδιες 
αρχές κατανομής που εφαρμόστηκαν στο 
σύνολο της εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The general rule of no free allocation for electricity producers is correct. However, the 
particular case of those installations who auto-consume electricity through cogeneration,
self-supply or through the use of of waste gases, should be recognised. The electricity 
generated in these cases should be allocated allowances with the same allocation principles 
as applied for the installation.

Τροπολογία 411
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
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με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται για ιδία κατανάλωση με 
συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, ή 
αυτήν που παράγεται από απαέρια 
προερχόμενα από βιομηχανική διεργασία· 
αυτή η κατανομή πραγματοποιείται κατά 
τα ίδια μέτρα εφαρμογής, τα οποία 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του 
παρόντος άρθρου, όπως εφαρμόζονται 
στην κύρια βιομηχανική διεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα τελευταία έτη η βιομηχανία επένδυσε σε υψηλής απόδοσης παραγωγή ενέργειας και 
θερμότητας (CHP) και στην παραγωγή ενέργειας από τα βιομηχανικά της κατάλοιπα. Η 
παρούσα πρόταση θεωρεί ότι όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχουν την ίδια 
μεταχείριση με τις ίδιες αρχές κατανομής εφόσον υποτίθεται ότι υπάρχει μια αγορά η 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για παρανόηση. Η ενέργεια και θερμότητα που παράγονται σε 
σχέση με τις βιομηχανικές διαδικασίες παράγονται για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των 
διαδικασιών αυτών. Η βιομηχανική παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με 
τους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιώδες τμήμα του 
τομέα.

Τροπολογία 412
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 
κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 

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

παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε διυλιστήρια ορυκτελαίων ή σε 
αεροπορική εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector.

Τροπολογία 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Τροπολογία 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».
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Τροπολογία 415
Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας (CHP) Είναι δεδηλωμένος 
στόχος της ΕΕ. Οι κανόνες κατανομής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, μαζί με τις άλλες 
τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, η εμπορία εκπομπών θα προωθεί την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών με το μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης του CO2, και ιδίως της συνδυασμένης 
παραγωγής.

Τροπολογία 416
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1– εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας (CHP) Είναι δεδηλωμένος 
στόχος της ΕΕ. Οι κανόνες κατανομής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, μαζί με τις άλλες 
τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ, η εμπορία εκπομπών θα προωθεί την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών με το μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης του CO2, και ιδίως της συνδυασμένης 
παραγωγής. Η τροπολογία συμβάλλει στη συνέπεια με τις άλλες διατάξεις σχετικά με την CHP 
στο πλαίσιο της πρότασης.

Τροπολογία 417
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο διασφαλίζουν, στον βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει 

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

κίνητρα για τεχνικές αποδοτικές ως προς 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια και 
για μειώσεις των εκπομπών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, 
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
συνδυασμένης παραγωγής για ιδία χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Τροπολογία 418
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Δεν 
πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε 
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, 
με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
συνδυασμένης παραγωγής για ιδία χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Τροπολογία 419
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καθορισμός δεικτών αναφοράς είναι η 
βασική αρχή της δωρεάν κατανομής. Ως 
δείκτης αναφοράς ορίζονται οι μέσες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του τομέα 
ανά προϊόν κατά τα έτη αναφοράς. Σε 
κάθε εγκατάσταση του τομέα 
εκχωρούνται δωρεάν δικαιώματα στο 
ύψος της παραγωγής της κατά τα έτη 
αναφοράς πολλαπλασιαζόμενης επί τον 
δείκτη αναφοράς. Τα έτη αναφοράς είναι 
τα δύο έτη που προηγούνται κατά 24 
μήνες της ενάρξεως μιας περιόδου 
εμπορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Benchmarking is a system for allocation of free allocation which avoids incentives to increase 
emissions. Benchmarking should be used to reward the best performers (top runner) in 
carbon efficiency. The reference years for the period beginning 2013 would then be 2009 and 
2010.

Τροπολογία 420
Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στους τομείς εκείνους όπου μπορεί 
να τεκμηριωθεί δεόντως ότι ο κίνδυνος 
διαρροής αερίων άνθρακα δεν μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με άλλο τρόπο, όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μεγάλο 
τμήμα του κόστους παραγωγής και 
παράγεται αποδοτικά, ένα μέγιστο ποσόν 
δικαιωμάτων πρέπει να εκχωρείται για το 
κόστος του CO2 που επιβαρύνει την 
ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η εκχώρηση 
βασίζεται στη μέση, ετησίως 
καθοριζόμενη, κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και στην αναμενόμενη μετακύλιση 
κόστους του CΟ2 κατά τον καθορισμό 
του τυπικού επιμέρους κόστους της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
προστίθεται σε κάθε δωρεάν εκχώρηση 
για τις άμεσες εκπομπές. Δεν αλλάζει 
επίσης τη συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις της τιμής του CO2 θα είναι πιο έντονες για βιομηχανικές διαδικασίες με μεγάλη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που οι παραγωγές αυτές αντιμετωπίσουν το 
διεθνή ανταγωνισμό λόγω έμμεσων εκπομπών CO2 υπάρχει κίνδυνος να απολέσουν την 
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ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να υπάρξει κέρδος για το περιβάλλον. 

Τροπολογία 421
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α.  Οι εγκαταστάσεις τυγχάνουν της 
ίδιας μεταχειρίσεως είτε προβαίνουν σε 
εξωτερική ανάθεση είτε όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 422
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

While a sudden step-change in auctioning must be avoided, unequal treatment for electricity 
generators and industry regarding a ‘soft transition’ is unjustified and incompatible with EU 
principles. Immediately introducing 100% auctioning for electricity generation affects 
Member States very differently, depending on the composition of their power plant fleet. The 
enterprises affected need much more time for the desired adjustments, both in a technical and 
financial respect. Modernising fossil-fired power plants is a vital long-term contribution to 
the European energy mix.

Τροπολογία 423
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Διατίθεται στις εγκαταστάσεις ο 
αριθμός των δικαιωμάτων που 
αντιστοιχεί στο αριθμητικό γινόμενο του 
αναμενόμενου μέσου ετήσιου όγκου 
παραγωγής, του αντίστοιχου δείκτη 
αναφοράς, καθώς και του αριθμού 
ημερολογιακών ετών εντός της περιόδου 
κατανομής μετά την έναρξη λειτουργίας. 
Στην περίπτωση που ο όγκος παραγωγής 
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους απομακρύνεται από την 
προβλεπόμενη μέση ετήσια παραγωγή, ο 
φορέας εκμετάλλευσης, σε περίπτωση 
μείωσης της παραγωγής, επιστρέφει στην 
αρμόδια αρχή, έως την 30η Απριλίου του 
επόμενου έτους, το τμήμα των 
δικαιωμάτων που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό του όγκου παραγωγής 
με τον δείκτη αναφοράς που εκχωρείται 
στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση 
αύξησης της παραγωγής, οι αρμόδιες 
αρχές, αφού λάβουν αίτηση, το αργότερο 
έως την 30η Απριλίου του επόμενου 
έτους, κατανέμουν τα συμπληρωματικά 
δικαιώματα βασιζόμενες στον ίδιο 
υπολογισμό. Οι δείκτες αναφοράς 
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καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
ρύθμισης με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο [23(3)]. Λαμβάνουν υπόψη τις 
τεχνικές δυνατότητες μείωσης των 
αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Οι τεχνικά 
αναπόφευκτες εκπομπές που σχετίζονται 
με διεργασίες, δεν αφαιρούνται κατά τον 
προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς. Το 
ίδιο ισχύει και για τις αναπόφευκτες 
εκπομπές απαερίων. Στην περίπτωση που 
απαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο, τα 
δικαιώματα εκχωρούνται στο φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο αυτό σύμφωνα με τις 
ίδιες αρχές κατανομής όπως 
εφαρμόζονται για την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή πρέπει να είναι δωρεάν, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς, με εκ 
των υστέρων προσαρμογή στη βάση της πραγματικής παραγωγής. Η μέθοδος αυτή κατανομής 
προβλέπει ένα αποτελεσματικό μέσον για την αλλαγή του κλίματος σε εύλογο κόστος για την όλη 
οικονομία. Αυτό το πρότυπο κατανομής θεσπίζεται με τη νέα παράγραφο 2.

Τροπολογία 424
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος ή 
αυτοπαραγωγούς για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.

Τροπολογία 425
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Power industry should be given an opportunity to gradually adapt to purchasing 100% of 
greenhouse gas emission allowances on the auction the way other economic sectors do. 
Power industry needs this time for modernisation and implementation of modern low-
emission technologies. Moreover, the gradual auctioning will allow improvements in energy 
efficiency and adaptation of electricity production to higher demands driven by new IPPC 
directive.

Τροπολογία 426
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances in 2013 will lead 
to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where electricity is 
produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will result in the 
highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric energy market 
and the existence of isolated regional electric energy markets having limited power network 
transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises in electricity 
prices cannot be compensated within the EU.

Τροπολογία 427
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Τροπολογία 428
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος, με εξαίρεση τους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας για ιδία χρήση, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.
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Τροπολογία 429
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος, με εξαίρεση τους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας για ιδία χρήση, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Τροπολογία 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος (εκτός 
από όσους λειτουργούν για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση εκ 
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αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

μέρους ενεργοβόρων βιομηχανικών 
τομέων), σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε 
αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η παραγωγή για ίδια χρήση εκ μέρους των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών δεν θα έπρεπε να έχει την ίδια μεταχείριση με τους παραγωγούς ηλεκτρικού 
ρεύματος στο πλαίσιο του συστήματος. Οι παραγωγοί αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική 
μεταχείριση σε σχέση με την παραγωγή προϊόντος, δεδομένου ότι η ανταγωνιστική θέση της 
τελικής του χρήσης είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός αγαθού.

Τροπολογία 431
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή για 
ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται 
εκτός των σταθμών συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.
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Τροπολογία 432
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος – εκτός 
από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
θερμότητας και ενέργειας – σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. hu

Τροπολογία 433
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, 
διυλιστήρια ορυκτελαίων, αεροπορικές 
εταιρείες ή σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, 
σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία 434
Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, 
διυλιστήρια ορυκτελαίων, αεροπορικές 
εταιρείες ή σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, 
σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector. 

Τροπολογία 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
διυλιστήρια ορυκτελαίων, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».

Τροπολογία 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
διυλιστήρια ορυκτελαίων ή σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Τροπολογία 437
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Co-firing with biomass or -waste at coal-fired power plants is a cost-effective option for 
increasing the share of renewable energy in Europe. It is essential to ensure that co-firing 
remains an attractive option together with CCS. To secure investments in CCS it is therefore 
suggested that it should be possible to be credited for greenhouse gas emissions stored from 
fuel which is CO2 neutral and in effect extracts greenhouse gas emission from the 
atmosphere.

Τροπολογία 438
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που για ορισμένα 
προϊόντα ή διεργασίες δεν έχουν 
καθορισθεί οι δείκτες αναφοράς 
σύμφωνα με τη ρυθμιστική διαδικασία με 
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο [23(3)], 
εκχωρούνται στην αντίστοιχη 
εγκατάσταση δικαιώματα εκπομπών 
σύμφωνα με τη μέση ετήσια κατανομή 
για τη δεύτερη περίοδο εμπορίας του 
ΣΕΔΕ κατά το γραμμικό συντελεστή που 
προβλέπει το άρθρο 9. Λαμβάνονται 
υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες μείωσης 
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των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
Αν τα προϊόντα ή οι διεργασίες δεν 
καλύπτονται από τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας του ΣΕΔΕ, ο υπολογισμός 
γίνεται βάσει του σχετικού ιστορικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι δεν είναι προς το παρόν δυνατός ο οροσδιορισμός δεικτών 
αναφοράς γενικά για όλα τα προϊόντα ή διεργασίες. Αυτό ενδέχεται να συμβεί για πολύ 
διαφορετικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των εκπομπών στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν δικαιώματα 
εκπομπής σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση στο παρελθόν.

Τροπολογία 439
Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δωρεάν δικαιώματα διατίθενται σε 
εγκαταστάσεις για τη συνδυασμένη 
δέσμευση και αποθήκευση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται 
από βιομάζα.

Or. en

Τροπολογία 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ανεξαρτήτως του αν συμπαράγεται με 
ηλεκτρική ενέργεια, η θερμότητα που 
παράγεται για να χρησιμοποιηθεί από τη 
βιομηχανία, την αστική θέρμανση ή από 
άλλους καταναλωτές λαμβάνει δωρεάν 
δικαιώματα κατά την ίδια αναλογία με 
την κατανομή τους στους βιομηχανικούς 
τομείς.

Ανεξαρτήτως του αν συμπαράγεται με 
ηλεκτρική ενέργεια, η θερμότητα που 
παράγεται για αστική θέρμανση, 
σύμφωνα με κριτήρια αντίστοιχα με 
εκείνα που ορίζει η παράγραφος 51 των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για περιβαλλοντική 
προστασία, λαμβάνει 100% δωρεάν 
δικαιώματα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση σε 
σχέση με άλλους παραγωγούς θερμότητας 
που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή θερμότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 'παρεμπιπτόντως' μεταξύ των 
διατάξεων που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Τούτο οδηγεί σε αντιφάσεις και 
στρεβλώσεις ανταγωνισμού.

Τροπολογία 441
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στις υψηλής αποδοτικότητας 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
εκχωρούνται για απεριόριστο χρόνο 
δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή 
τους σε θερμότητα και ηλεκτρισμό με 
βάση έναν δείκτη αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις CHP είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
διατήρηση και επέκταση των υψηλής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής 
επιβάλλεται και υποστηρίζεται από την οδηγία 204/8/ΕΚ. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να τους 
επιβληθούν πρόσθετα βάρη ως συνέπεια των πλειστηριασμών. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
προώθηση εκ μέρους των κρατών μελών των εγκαταστάσεων αυτών ενδέχεται να μην οδηγήσει 
στα επιθυμητά αποτελέσματα, η παραγωγή των υφιστάμενων τέτοιων εγκαταστάσεων να 
μειωθεί και η μελλοντική τους επέκταση να μην υλοποιηθεί. Αν πρόκειται να αποτελέσει ο 
πλειστηριασμός τον πρωταρχικό μηχανισμό κατανομής, η εξαίρεση των εγκαταστάσεων αυτών 
από τους πλειστηριασμούς υποστηρίζει την προστασία του κλίματος.

Τροπολογία 442
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 

3. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
που πραγματοποιούν  συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας για ιδία 
χρήση όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, λαμβάνουν δωρεάν κατανομή 
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την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

δικαιωμάτων βάσει πανευρωπαϊκών 
εναρμονισμένων δεικτών αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Τροπολογία 443
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
που προβαίνουν σε συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας για ιδία 
χρήση όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ, λαμβάνουν δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων βάσει πανευρωπαϊκών 
εναρμονισμένων δεικτών αναφοράς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Τροπολογία 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θερμότητα που παράγεται με αποδοτικό τρόπο μέσω συμπαραγωγής θερμότητας και 
ενέργειας, ανεξαρτήτως πηγής, είναι ευεργετική για το περιβάλλον και ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να ενθαρρύνεται.
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Τροπολογία 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θερμότητα που παράγεται με αποδοτικό τρόπο μέσω συμπαραγωγής θερμότητας και 
ενέργειας, ανεξαρτήτως πηγής, είναι ευεργετική για το περιβάλλον και ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να ενθαρρύνεται.

Τροπολογία 446
Urszula Krupa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 

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

συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Τροπολογία 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή παρέχεται σε 
ποσοστό 100% για την παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας  
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς 
δικαιολογημένη ζήτηση 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Free allocation on a 100% basis of the emissions necessary for the operation of cogeneration 
plants is essential if such installations are to be encouraged. They need a stable framework 
for their development, given that they are the product of private-sector industrial investment. 
Any figure less than 100% could seriously jeopardise their viability. 

Τροπολογία 448
Adam Gierek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Δωρεάν δικαιώματα εκπομπών
λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος για την παραγωγή θερμότητας 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποτελεσματικότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς 
δικαιολογημένη ζήτηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Les principes de production de chaleur dans le système d'échange de quotas d'émission et 
dans d'autres systèmes doivent être maintenus au même niveau. La chaleur produite dans des 
installations de cogénération dont la puissance est supérieure à 20 MW concurrence celle 
produite dans des installations dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu'elles 
ne fassent pas partie du système d'échange de quotas d'émission. Afin d'éviter toute 
discrimination, il convient de mettre sur un pied d'égalité la chaleur produite dans des 
installations de cogénération à haute efficacité et celle produite à partir de sources qui 
bénéficient à titre gratuit d'autorisations ou d'autres mesures qui ne sont pas prévues dans le 
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système d'échange de quotas d'émission. C'est pourquoi il est indispensable de délivrer à titre 
gratuit des autorisations à la chaleur produite dans des installations de cogénération à haute 
efficacité pendant toute la période où le système d'échange de quotas d'émission sera en 
vigueur, c'est-à-dire jusqu'en 2020.

Τροπολογία 449
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή παρέχεται σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας, 
όταν χρειάζεται, με στόχο τη διασφάλιση 
της ίσης μεταχείρισης των λοιπών 
παραγωγών θερμότητας, εφόσον αυτή η 
θερμότητα ή ψύξη χρησιμοποιείται σε 
τομείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα..

Η κατανομή δικαιωμάτων στους 
παραγωγούς θερμότητας ή ψύξης είναι η 
ίδια με την κατανομή δικαιωμάτων στους 
τομείς που χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
ή την ψύξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα 
με τον ορισμό, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα για πώληση.  
Επομένως πρέπει να προστεθεί αναφορά στην παραγωγή για ιδία χρήση. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλιστεί ίση μεταχείριση όλων των εγκαταστάσεων που παράγουν θερμότητα ή ψύξη.
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Τροπολογία 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή παρέχεται σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για την 
παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
σε θερμότητα και στην παρεχόμενη στις 
αποδοτικές εγκαταστάσεις αστικής 
θέρμανσης θερμότητα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις των κατευθυντήριων 
γραμμών περί κρατικών ενισχύσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Efficient district heating, using heat from cogeneration can save energy. We must therefore 
ensure its competitiveness.

Τροπολογία 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 

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

την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Η δωρεάν κατανομή 
παρέχεται επίσης για την παραγωγή 
ενέργειας σε εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής που παράγουν ενέργεια 
και θερμότητα για συστήματα αστικής 
θέρμανσης και σε σχέση με την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που 
παράγεται για ίδια κατανάλωση της 
εγκατάστασης αυτής. Κάθε επόμενο έτος 
μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε 
τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να υποδεικνύει με σαφήνεια τις καταστάσεις στις οποίες θα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής που παρέχουν ενεργεία για τα 
συστήματα αστικής θέρμανσης πρέπει να υποστηριχθούν από τις αρχές, γιατί υποστηρίζουν τη 
βιώσιμη χρήση των πόρων και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
πρέπει δε να είναι μια δημόσια υπηρεσία προσιτή για την πλειοψηφία του πληθυσμού.

Τροπολογία 452
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 

3. Σε περίπτωση που παραγωγοί 
θέρμανσης ή ψύξης λαμβάνουν δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων με βάση την 
παράγραφο 1, για την παραγωγή 
θέρμανσης ή ψύξης μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την 
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μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, 
κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσον 
αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας για ιδία χρήση καθώς και στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
προορίζεται για τον εφοδιασμό 
συγκεκριμένης μόνο βιομηχανικής 
εγκατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση 
της ίσης μεταχείρισης. Κάθε επόμενο έτος 
μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε 
τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

The equal treatment of all CHP installations used for dedicated supply is necessary to avoid 
conflicts with EU law. A privilege for auto-generators runs against the concept of an open, 
transparent and competitive electricity market as promoted by Directive 2003/54/EC.

Τροπολογία 453
Avril Doyle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε περίπτωση που παραγωγοί 
θέρμανσης ή ψύξης λαμβάνουν δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων με βάση την 
παράγραφο 1 για την παραγωγή 
θέρμανσης ή ψύξης μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την 
οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, 
κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα για 
την παραγωγή ενέργειας, με στόχο τη 
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης. Κάθε 
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προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

επόμενο έτος μετά το 2013, η συνολική 
κατανομή σε τέτοιες εγκαταστάσεις 
παραγωγής θερμότητας προσαρμόζονται 
βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 454
Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας  για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ.
Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα που 
ισοδυναμούν τουλάχιστον με την 
παγκόσμια εξοικονόμηση σε άνθρακα που 
προκύπτει από την επένδυση σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to avoid a different system in the different member states for the allocation for heat 
production, the new directive should set common EU harmonized rules for free allocation to 
heat and power installations.
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Τροπολογία 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les installations de cogénération de l’industrie doivent être considérées comme relevant du 
secteur industriel / production de vapeur comme cela a d’ailleurs été le cas dans les 2 
premiers PNAQ. Il convient également de s’assurer que l’ensemble des cogénérations est visé 
et non uniquement les cogénérations à haut rendement.

Τροπολογία 456
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 

3. Δωρεάν κατανομή παρέχεται σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για την 
παραγωγή θερμότητας μέσω 



AM\734516EL.doc 97/109 PE409.642v01-00

EL

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Die vorgeschlagene Änderung unterstützt die Gleichbehandlung mit andern Wärmeerzeugern.

Τροπολογία 457
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η παραγωγή θερμότητας ορίζεται ως 
συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας, 
αν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος 
ΙΙΙ της οδηγίας 2004/8/ΕΚ και ικανοποιεί 
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τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς 
απόδοσης που έχουν οριστεί στην 
απόφαση της Επιτροπής 2007/74/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

This clarification of the definition of high efficiency cogeneration will ensure that large 
cogeneration plants using a high proportion of biomass (which is good for reducing GHG 
emissions) are not penalised by the EU ETS.

Τροπολογία 458
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

There is a proposal for the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector 
as proposed for other sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving full 
auctioning only in 2020. Ο κύριος λόγος είναι προς τούτο είναι ότι η συγχώνευση της αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. Existing isolated markets will prevent transmission of 
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capacity necessary to neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the 
energy generation sector. Moreover, gradual auctioning will allow improvements in energy 
efficiency and adaptation of electricity production to higher demands driven by new IPPC 
directive. 

Τροπολογία 459
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

In most of the new Member States, a great share of heat demand is supplied by district 
heating (in Poland, for example, it is more than 50%). Any obligation imposed on that sector 
to buy allowances could cause an increase in heat prices. Υπάρχει ο κίνδυνος να 
αντικαταστήσουν τα νοικοκυριά την ακριβότερη θέρμανση που παρέχει το δίκτυο με 
μεμονωμένους καυστήρες άνθρακα που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς ελέγχους των 
εκπομπών. In order to avoid this, there is a proposal for the gradual enforcement of the 
auctioning system in the energy sector, as proposed for other sectors.
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Τροπολογία 460
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 
9. Δωρεάν κατανομή δίδεται επίσης σε 
τουλάχιστον 12 πειραματικές 
εγκαταστάσεις που επιλέγονται από την 
Επιτροπή, οι οποίες συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια που ορίζει η παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοκιμαστούν όλες οι τεχνολογικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη 
δέσμευση του CO2 και όλες οι διαφορετικές εναλλακτικές αποθήκευσης. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίες τουλάχιστον 12 πειραματικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 461
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Δωρεάν κατανομή μπορεί να παρέχεται 
σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος για 
την παραγωγή θερμότητας μέσω 
συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για 
την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των λοιπών παραγωγών 
θερμότητας. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 
9. Δωρεάν κατανομή δίδεται επίσης σε 
τουλάχιστον 12 πειραματικές 
εγκαταστάσεις που επιλέγονται από την 
Επιτροπή, οι οποίες συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια που ορίζει η παράγραφος 1, η 
οποία ισούται με το 125% του 
αναμενόμενου όγκου παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Schaffung von Anreizen für die Errichtung von CCS-Demonstrationsanlagen.

Τροπολογία 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν ένα κράτος μέλος δεν επιτυγχάνει 
το στόχο ετήσιας μείωσης στο πλαίσιο 
της [απόφασης για τον Καταμερισμό των 
Προσπαθειών], όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 του παραρτήματος αυτής της 
απόφασης, τότε ποσό δικαιωμάτων 
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ισοδύναμο με το έλλειμμα στη μείωση 
εκπομπών κατακρατείται στο CITL και 
δεν εκχωρείται στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα ποσά δικαιωμάτων που 
κατακρατούνται στο CITL μπορούν να 
τίθενται σε πλειστηριασμό από την 
Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-
sharing decision.

Τροπολογία 463
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν ένα κράτος μέλος δεν επιτυγχάνει 
το στόχο ετήσιας μείωσης στο πλαίσιο 
της [απόφασης για τον Καταμερισμό των 
Προσπαθειών], όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 του παραρτήματος αυτής της 
απόφασης, τότε ποσό δικαιωμάτων 
ισοδύναμο με το έλλειμμα στη μείωση 
εκπομπών κατακρατείται στο CITL και 
δεν εκχωρείται στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα ποσά δικαιωμάτων που 
κατακρατούνται στο CITL μπορούν να 
κατανέμονται στα άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is only needed if no fines are introduced under the effort-sharing decision. It 
introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-sharing decision.



AM\734516EL.doc 103/109 PE409.642v01-00

EL

Τροπολογία 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Αν ένα κράτος μέλος αρνείται να 
πληρώσει πρόστιμο κατά το μηχανισμό 
συμμόρφωσης στο πλαίσιο της 
[απόφασης για τον Καταμερισμό των 
Προσπαθειών], όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 του παραρτήματος αυτής της 
απόφασης, τότε ποσό δικαιωμάτων 
ισοδύναμο με το έλλειμμα στη μείωση 
εκπομπών κατακρατείται στο CITL και 
δεν εκχωρείται στο εν λόγω κράτος 
μέλος, μέχρι το κράτος μέλος να 
πληρώσει το ορισμένο πρόστιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment guarantees that Member States comply with a penalty system for Member 
States' compliance under the effort-sharing decision.

Τροπολογία 465
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Αν ένα κράτος μέλος αρνείται να 
πληρώσει πρόστιμο κατά το μηχανισμό 
συμμόρφωσης στο πλαίσιο της 
[απόφασης για τον Καταμερισμό των 
Προσπαθειών], όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 του παραρτήματος αυτής της 
απόφασης, τότε ποσό δικαιωμάτων 
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ισοδύναμο με το έλλειμμα στη μείωση 
εκπομπών κατακρατείται στο CITL και 
δεν εκχωρείται στο εν λόγω κράτος 
μέλος, μέχρι το κράτος μέλος να 
πληρώσει το ορισμένο πρόστιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is solely applicable if there is a penalty system for Member State compliance 
under the effort-sharing decision. It guarantees that Member States comply with this system.

Τροπολογία 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια 
κοινοτική ποσότητα, το ποσοστό των 
αντίστοιχων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Όταν είναι 
αναγκαίο, εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not clear whether the installations referred to address each single installation or some 
kind of grouping of installations. It is also not clear what the correction factor is to be applied 
to and for what purpose. To address the risk of carbon leakage adequately, the amount of 



AM\734516EL.doc 105/109 PE409.642v01-00

EL

allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated in full. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Τροπολογία 467
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 είναι ίση, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, με το ποσοστό των αντίστοιχων 
εξακριβωμένων εκπομπών για την περίοδο 
2005 έως 2007 για τις οποίες ευθύνονται οι 
εν λόγω εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictablity to each sector, a top-down system is preferable. 
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives.
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Τροπολογία 468
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται ενιαίος διατομεακός 
συντελεστής διόρθωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposal might allow some sectors to increase their emissions and pass on 
the burden of their reduction effort to other sectors. A uniform cross-sectoral correction 
factor ensures that all sectors participate in emission reduction activity.

Τροπολογία 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 



AM\734516EL.doc 107/109 PE409.642v01-00

EL

έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης για 
λόγους συμμόρφωσης με τις ποσότητες 
που ορίζονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς 
μεταβολή της συνολικής ποσότητας των 
δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αιτιολογηθούν οι πόροι που διατίθενται για τη δημιουργία δεικτών αναφοράς 
και δεδομένου του φιλόδοξου χαρακτήρα τους είναι αναγκαία η κατανομή ανάλογα με τον όγκο 
των δικαιωμάτων όπως αυτός υπολογίζεται κατά την εφαρμογή των δεικτών αυτών. Ποσότητες 
που υπερβαίνουν το όριο στον τομέα όπως αναφέρονται στις παραγράφους αυτές θα καλυφθούν 
από τους όγκους προς δημοπράτηση και τα πλεονάσματα πρόκειται να μετακινηθούν στον όγκο 
προς δημοπράτηση. Στην πρώτη περίπτωση, μια μείωση δικαιωμάτων που προορίζονται για τις 
κατανομές αντιστοιχεί σε μια μείωση της ζήτησης και μπορούμε επομένως να αναμένουμε ότι
τούτο δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων. Αναφέρεται σαφώς ότι θα 
τηρηθεί το ανώτατο όριο του ΣΕΕ.

Τροπολογία 470
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, η 
μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
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ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU are not subject to the 
same carbon constraints. In the absence of an appropriate international agreement, energy-
intensive industries which are exposed to a risk of carbon leakage should receive the 
necessary amount of free allocation to prevent any transfer of emissions to countries which do 
not impose comparable emissions constraints on their local production.

Τροπολογία 471
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, η 
μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
διεξάγουν δραστηριότητες το 2013 και 
έχουν λάβει δωρεάν κατανομή κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012 δεν υπερβαίνει, σε 
αναλογία με τη συνολική ετήσια κοινοτική 
ποσότητα, το ποσοστό των αντίστοιχων 
εκπομπών για την περίοδο 2005 έως 2007 
για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Όταν είναι αναγκαίο, 
εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης.

Or. en



AM\734516EL.doc 109/109 PE409.642v01-00

EL

Αιτιολόγηση

See our amendment 2 to Article 10 a paragraph 8.
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