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Τροπολογία 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για μεμονωμένες εγκαταστάσεις ή για ομάδα εγκαταστάσεων. 
Δεν είναι επίσης σαφές αν μου εφαρμόζεται ο διορθωτικός συντελεστής και για ποιο λόγο. Για 
να αντιμετωπισθεί κατά τον δέοντα τρόπο ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, ο αριθμός των 
δικαιωμάτων, όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή των τομεακών δεικτών αναφοράς, πρέπει να 
κατανέμεται πλήρως. Ο συνδυασμός των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 10α το προβλέπει 
και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10α δεν είναι ως εκ τούτου ουσιώδεις.

Τροπολογία 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
κατανομών για τις άμεσες εκπομπές σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο κοινοτικό σύστημα από το 2013 και 
μετά δεν υπερβαίνει, για το 2013, τις 
συνολικές ελεγμένες μέσες ετήσιες άμεσες
εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών για 
την περίοδο 2005 έως 2007.

Στο πλαίσιο των κατανομών σε 
εγκαταστάσεις τομέων ή επιμέρους 
τομέων για τους οποίους θεωρείται ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα 
συνεπεία των εμμέσων συνεπειών του
CO2 και όσον αφορά το κόστος που 
μετακυλίεται στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος, πέραν των κατανομών για 
άμεσες εκπομπές πραγματοποιούνται 
κατανομές και για τις έμμεσες εκπομπές 
σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και 
το άρθρο 10β.
Για τους τομείς εκείνους και επιμέρους 
τομείς που δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
των παραγράφων 8 και 9 και του άρθρου 
10β, σε κάθε επόμενο έτος, η συνολική 
κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές 
προσαρμόζεται με το γραφικό συντελεστή 
που αναφέρεται στο άρθρο 9.
 Το μέγιστο ποσόν δικαιωμάτων που 
εκχωρούνται για τη μετακύλιση του 
κόστους του CO2 για τους τομείς εκείνους 
ή επιμέρους τομείς για τους οποίους 
θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα και λαμβάνουν κατανομές για 
έμμεσες εκπομπές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 8 και 9 και το άρθρο 10β 
βασίζεται στη μέση ετήσια εξακριβωμένη 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τις 
εγκαταστάσεις αυτές από το 2005 έως το 
2007.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο δικαιωμάτων για τις άμεσες εκπομπές δεν θα έπρεπε να αποτελεί όριο για τα 
μέτρα προστασίας των τομέων ή υποτομέων που είναι εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα λόγω 
των έμμεσων επιπτώσεων του CO2 που μετακυλίονται στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο 
συντελεστής μείωσης που αναφέρεται στην παράγραφο θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνον στους 
τομείς που δεν εκτίθενται σε τέτοιο κίνδυνο. Απαιτείται ένα προσδιορισμένο σύστημα για τον 
καθορισμό δεικτών αναφοράς σε σχέση με την δωρεάν κατανομή για τη μετακύλιση του κόστους 
του CO2 στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται στις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 474
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8,
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 10α παράγραφος 8.
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Τροπολογία 475
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8,
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα όταν οι παραγωγοί εντός και εκτός ΕΕ δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισμούς σχετικά με τον άνθρακα. Τη απουσία μιας κατάλληλης διεθνούς 
συμφωνίας, η ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
θα έπρεπε να λαμβάνουν την αναγκαία ποσότητα δωρεάν κατά νόμων προκειμένου να 
προλαμβάνεται η οποιαδήποτε μεταφορά εκπομπών σε χώρες που δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς ως προς τις εκπομπές στην τοπική παραγωγή τους.

Τροπολογία 476
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η μέγιστη ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 

5. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που 
συνιστά τη βάση υπολογισμού των 
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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.

κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα 
από το 2013 και μετά ισούται για το 2013, 
με τις συνολικές μέσες 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει την προσέγγιση της κατεύθυνσης από τη βάση (bottom-up) για τον 
υπολογισμό των δωρεάν δικαιωμάτων που θα κατανέμονται σε κάθε εγκατάσταση και 
συγκεκριμένα τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς και εξέταση του κατά πόσον η προσθήκη 
αυτή των δικαιωμάτων μόλις κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις και προσαρμοσθεί, υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο. Για την επίσπευση της διαδικασίας και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα σε κάθε τομέα είναι προτιμότερο ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει το σύνολο 
του τομέα. Η Επιτροπή πρέπει καταρχήν να διαιρέσει το συνολικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
τομέων με βάση τις εξακριβωμένες εκπομπές και στη συνέχεια να θέσει τομεακούς δείκτες 
αναφοράς προκειμένου να προσδιορίζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα λαμβάνει η κάθε 
εγκατάσταση σε έναν τομέα.

Τροπολογία 477
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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.
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γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις οικονομίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ιδίως δε η 
έλλειψη δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και η γραμμική 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων, θα οδηγήσουν σε ραγδαία αύξηση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του κόστους για 
σύνολο της οικονομίας και στην μετακύλιση του κόστους αυτού στους πολίτες.

Τροπολογία 478
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 μετά από το 2010. Κάθε επόμενο 
έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται βάσει 
του γραμμικού συντελεστή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. hu

Τροπολογία 479
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 το 2008 ή 
τις μέσες εκπομπές των εγκαταστάσεων 
αυτών κατά τη χρονική περίοδο 2008-
2010. Κάθε επόμενο έτος, η συνολική 
κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές 
προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν ιστορικά διαθέσιμα στοιχεία εκπομπών από το 2005 έως 
το 2007 ούτε η υποχρέωση αποθήκευσης των στοιχείων αυτών για όλες τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα από το 2013. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να 
παράσχουν εξακριβωμένες στοιχεία από το 2008 και έπειτα.

Τροπολογία 480
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 το 2008 ή 
τις μέσες εκπομπές των εγκαταστάσεων 
αυτών κατά τη χρονική περίοδο 2008-
2010. Κάθε επόμενο έτος, η συνολική 
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συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9. κατανομή στις εγκαταστάσεις αυτές 
προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν ιστορικά διαθέσιμα στοιχεία εκπομπών από το 2005 έως 
το 2007 ούτε η υποχρέωση αποθήκευσης των στοιχείων αυτών για όλες τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα από το 2013. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να 
παράσχουν εξακριβωμένες στοιχεία από το 2008 και έπειτα.

Τροπολογία 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 
προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με 
τις ποσότητες που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 
χωρίς να μεταβληθεί η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

Or. en
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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. Οι 
υπερβάσεις 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 482
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Υπό την επιφύλαξη των κανόνων του 
παρόντος άρθρου για την δωρεάν 
κατανομή, η συνολική ποσότητα 
κατανομών που προβλέπεται στις 
παραγράφους 4 και 5 διαιρείται μεταξύ 
των τομέων με βάση τα μερίδιά 
ελεγμένων εκπομπών τους στην περίοδο 
2005-2007. Κάθε εγκατάσταση στο 
πλαίσιο ενός τομέα μπορεί να λαμβάνει 
μια κατανομή από την ποσότητα που 
διατίθεται στον τομέα αυτό στο πλαίσιο 
των μέτρων που εγκρίνονται βάσει της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει την προσέγγιση της κατεύθυνσης από τη βάση (bottom-up) για τον 
υπολογισμό των δωρεάν δικαιωμάτων που θα κατανέμονται σε κάθε εγκατάσταση και 
συγκεκριμένα τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς και εξέταση του κατά πόσον η προσθήκη 
αυτή των δικαιωμάτων μόλις κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις και προσαρμοσθεί, υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο. Για την επίσπευση της διαδικασίας και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα σε κάθε τομέα είναι προτιμότερο ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει το σύνολο 
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του τομέα. Η Επιτροπή πρέπει καταρχήν να διαιρέσει το συνολικό ανώτατο όριο μεταξύ των 
τομέων με βάση τις εξακριβωμένες εκπομπές και στη συνέχεια να θέσει τομεακούς δείκτες 
αναφοράς προκειμένου να προσδιορίζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα λαμβάνει η κάθε 
εγκατάσταση σε έναν τομέα.

Τροπολογία 483
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ποσοστό δύο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 5% είναι πολύ υψηλό για το μέγεθος του αποθέματος για τους 
νεοεισερχόμενους και θα μειώσει την ποσότητα δικαιωμάτων που θα διατίθενται δωρεάν.

Τροπολογία 484
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όλες οι επενδύσεις που 
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χρηματοδοτούνται από το απόθεμα αυτό 
πρέπει να συνοδεύονται από μια 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρότασης 
από μηχανικής και οικονομικής πλευράς 
που θα αποδεικνύει σαφώς ότι η νέα 
μονάδα θα παράγει με εκπομπές CO2
κατά 70 τουλάχιστον τις εκατό 
μικρότερες σε σχέση με παρόμοιες 
μονάδες ίδιας δυναμικότητας. Μια 
ανεξάρτητη αξιολόγηση από μηχανικής 
πλευράς μετά την έναρξη λειτουργίας της 
νέας εγκατάστασης απαιτείται επίσης 
προκειμένου να εξακριβώνεται ότι η νέα 
εγκατάσταση παράγει 50% τουλάχιστον 
λιγότερο CO2 ανά μονάδα παραγωγής σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη μονάδα στην 
ΕΕ. Στην περίπτωση που η ανεξάρτητη 
αυτή αξιολόγηση μετά την έναρξη 
λειτουργίας καταλήξει σε διαφορετικά 
συμπεράσματα θα θεωρείται ότι δεν 
υπάρχει συμμόρφωση και ότι η μονάδα 
θα υπόκειται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωρεάν κατανομή για τους νεοεισερχόμενους πρέπει να έχει ως γνώμονα τις ελάχιστες 
εκπομπές CO2 ανά μονάδα παραγωγής. Το μέτρο αυτό κατευθύνει τις νέες επενδύσεις στα πλέον 
αποτελεσματικά μέσα σε σχέση με τις εκπομπές CO2. Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να 
αποδεικνύουν πριν και μετά ότι πληρούν την απαίτηση αυτή.

Τροπολογία 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του 
γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 9.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά από την παραγωγή τους. Η χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει 
στη διατήρηση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται υπό αυτούς τους ειδικούς όρους δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πλειστηριασμού.

Τροπολογία 486
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις οικονομίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ιδίως δε η 
έλλειψη δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και η γραμμική 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων, θα οδηγήσουν σε ραγδαία αύξηση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του κόστους για 
σύνολο της οικονομίας και στην μετακύλιση του κόστους αυτού στους πολίτες.

Τροπολογία 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει έως 
την 30η Ιουνίου 2010, κοινοτικούς και 
πλήρως εναρμονισμένους κανόνες για την 
κατανομή του αποθέματος των 
νεοεισερχομένων που θεσπίζεται και 
εγκρίνεται σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο [23(3)].
Για τους τομείς εκείνους και υποτομείς 
που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των 
παραγράφων 8 και 9 του παρόντος 
άρθρου και του άρθρου 10β, σε κάθε 
επόμενο έτος, η συνολική κατανομή στις 
εγκαταστάσεις αυτές προσαρμόζεται με 
τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθεί ένας σαφής κανονισμός σε κοινοτικό επίπεδο για την κατανομή του 
αποθέματος για τους νεοεισερχόμενους στο πλαίσιο του οποίου οι οποιοιδήποτε κανόνες οι 
οποίοι καλύπτουν την δωρεάν κατανομή θα εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνους που 
ισχύουν για τις οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 488
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 489
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The introduction of the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as 
proposed for other sectors is necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to 
achieving full auctioning just in 2020. The main reason for this is not fully merged energy 
market of EU. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Τροπολογία 490
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

Διαγράφεται
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νεοεισερχόμενους.

Or. en

Τροπολογία 491
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μια δωρεάν κατανομή ανερχόμενη στοf 
25% των δικαιωμάτων εκπομπών 
προβλέπεται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από νεοεισερχόμενους. Η 
κατανομή βασίζεται στους ειδικούς 
δείκτες αναφοράς για το καύσιμο και 
στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη ύπαρξη δωρεάν κατανομής θα δημιουργήσει μαζικούς φραγμούς στις επενδύσεις και θα 
θυσιάσει αξιόλογο δυναμικό για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με 
την αυξημένη ενεργειακή απόδοση στις νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Η τροπολογία έχει 
ως στόχο τη μείωση του βάρους που επωμίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης και διατηρεί τα 
κίνητρα για την παύση λειτουργίας των παλαιών μονάδων.

Τροπολογία 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση θερμότητας 
από την βιομηχανία ή από κατάλοιπα 
βιομηχανικών διεργασιών υπό τον όρο ότι 
προορίζεται για ιδία κατανάλωση του 
φορέα εκμετάλλευσης· Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις η κατανομή
πραγματοποιείται 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 βάσει των ίδιων αρχών κατανομής 
που εφαρμόζονται για την εγκατάσταση 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Τροπολογία 493
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 6– εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής.
Στην περίπτωση που ένα απαέριο το 
οποίο προέρχεται από την παραγωγική 
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο, 
τα δικαιώματα πρέπει να κατανέμονται 
στον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που παράγει το απαέριο 
βάσει των ίδιων αρχών κατανομής που 
εφαρμόζονται για την εγκατάσταση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αμέσως μετά την παραγωγή τους. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάκτησή τους πρέπει 
να επιτρέπεται μέγιστη ευελιξία ως προς τη χρήση των αερίων αυτών. Η χρήση των απαερίων 
από τις διεργασίες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στη 
διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να εξαιρείται από τον πλειστηριασμό.

Τροπολογία 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
απαέρια από βιομηχανικές διεργασίες 
παραγωγής.
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Στην περίπτωση που ένα απαέριο το 
οποίο προέρχεται από την παραγωγική 
διαδικασία χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κατεργασμένο αέριο, τα δικαιώματα 
πρέπει να κατανέμονται στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης που 
παράγει το απαέριο βάσει των ίδιων 
αρχών κατανομής που εφαρμόζονται για 
την εγκατάσταση αυτή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα απαέρια που προκύπτουν από παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά από την παραγωγή τους. Η χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει 
στη διατήρηση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται υπό αυτούς τους ειδικούς όρους δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πλειστηριασμού.

Τροπολογία 495
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε 
σχέση με την κατανάλωση θερμότητας
από την βιομηχανία ή από κατάλοιπα 
βιομηχανικών διεργασιών· η κατανομή 
πραγματοποιείται βάσει των ίδιων αρχών 
που εφαρμόζονται στη βιομηχανική 
δραστηριότητα, όπως αυτή αναφέρεται 
στο Παράρτημα I.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο και για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονομικούς λόγους, η βιομηχανία επένδυσε σε
CHP (συνδυασμένη θερμότητα και ενέργεια) και στην προμήθεια ενέργειας από τα επιτόπου 
βιομηχανικά κατάλοιπα. Στη δραστηριότητα αυτή δόθηκαν περαιτέρω κίνητρα ως λύση σε 
σχέση με τη μη ελευθέρωση των ενεργειακών αγορών και προωθείται με την οδηγία CHP. Η 
πρόταση θεωρεί ότι όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα 
με τις ίδιες αρχές κατανομής. Η CHP που παράγεται για βιομηχανικές διαδικασίες υπάρχει για 
την ικανοποίηση της ζήτησης των βιομηχανικών αυτών διαδικασιών ή για να δώσει 
περιβαλλοντικές λύσεις. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με 
τη συνήθη παραγωγή ενέργειας και θερμότητας.

Τροπολογία 496
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, με εξαίρεση την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για 
ίδια κατανάλωση με συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ ή από απαέρια που 
προέρχονται από μια βιομηχανική 
διαδικασία· οι κατανομές αυτές
πραγματοποιούνται βάσει των ίδιων 
μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8 του παρόντος 
άρθρου όπως αυτά εφαρμόζονται στην 
κύρια βιομηχανική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα παρελθόντα έτη η βιομηχανία επενδύσεων 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 
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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 497
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, εκτός και εάν 
πραγματοποιείται μέσω συμπαραγωγής
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και 
προορίζεται για ιδία χρήση.

Or. de

Τροπολογία 498
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
νεοεισερχόμενους, εκτός και εάν 
πραγματοποιείται μέσω συμπαραγωγής 
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και 
προορίζεται για ιδία χρήση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας (CHP) είναι ο οικονομικότερος τρόπος 
παραγωγής τόσο ηλεκτρισμού όσο και θερμότητας από πρωτογενείς ενεργειακές πηγές. Η 
πρακτική αυτή προωθείται συνειδητά από πολλά κράτη μέλη. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω επιβάρυνση των μονάδων συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και 
προκειμένου να δοθεί κίνητρο για την δημιουργία νέων, η πλήρης θέση σε πλειστηριασμό πρέπει 
να περιοριστεί στις μονάδες παραγωγής ενέργειας που παράγουν αποκλειστικά ηλεκτρική 
ενέργεια.

Τροπολογία 499
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει το 
αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2010, τους 
εναρμονισμένος κανόνες κατανομής για 
τους νεοεισερχόμενους καθώς και 
εκείνους που αντιστοιχούν στη 
βελτιστοποίηση του βιομηχανικού μέσου -
συγκέντρωση, παύσεις λειτουργίας, 
μεταφορές εντός ΕΕ - που ορίζονται και 
εγκρίνονται σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων στους νεοεισερχόμενους όπως και εκείνοι που 
αφορούν τις παύσεις λειτουργίας, τις μεταφορές δικαιωμάτων μιας εγκατάστασης που κλείνει σε 
μια νέα εγκατάσταση σε πλαίσιο ΕΕ και οι διατάξεις σχετικά με την «συγκέντρωση» πρέπει να 
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο ταυτόχρονα με τους κανόνες για την κατανομή των δωρεάν 
δικαιωμάτων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Έως και 500 εκατ. δικαιώματα στο 
απόθεμα των νεοεισερχόμενων 
εκχωρούνται σε ευρείας κλίμακας 
εμπορικά προγράμματα επίδειξης που 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση και τη 
γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου 
του άνθρακα στην επικράτεια της ΕΕ ή 
στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες
με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο που 
θα κυρώσουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία.
Τα δικαιώματα εκχωρούνται σε 
προγράμματα που προβλέπουν την 
ανάπτυξη, στο καλύτερο δυνατό κόστος 
και σε γεωγραφικά ισορροπημένες 
τοποθεσίες την ΕΕ, ενός ευρέος 
φάσματος τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης (CCS) που χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς τόπους βιολογικής 
αποθήκευσης. Η εκχώρηση των 
δικαιωμάτων θα εξαρτάται από την 
εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών CO2
με τη χρήση της βιολογικής 
αποθήκευσης.
Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τις δομές 
και διαδικασίες για τον εντοπισμό των 
προγραμμάτων και την παραχώρηση των 
δικαιωμάτων. Θα προσπαθήσει να 
εξασφαλίσει ότι πειστική πρόοδος σε 
σχέση με τη σύναψη συμβάσεων για την 
κατασκευή 12 ευρείας κλίμακας 
εμπορικών προγραμμάτων επίδειξης 
μπορεί να επιτελεσθεί πριν από την 
πραγματοποίηση της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων Μερών της UNFCCC το 
Νοέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη.
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Or. en

(Διασταυρούμενη αναφορά με την τροπολογία 22 του PR/727283)

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 
δεσμεύσεις και αποθήκευσης του άνθρακα εάν επιθυμεί να πείσει τη Κίνα και τις άλλες μεγάλες 
χώρες που χρησιμοποιούν άνθρακα να κυρώσουν μια διεθνή συμφωνία για την ουσιαστική 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η τροπολογία αφορά τα ευρωπαϊκά ανώτατα 
όρια εκπομπών προκειμένου να δημιουργηθεί ένας άμεσος, βέβαιος και ευρωπαϊκός 
οικονομικός μηχανισμός που θα επιτρέψει στους πρωτοπόρους των προγραμμάτων CCS να 
αντιμετωπίσουν το κόστος της ανάπτυξης που σε ένα πρώτο στάδιο καθιστά την τεχνολογία 
αυτή μη βιώσιμη από εμπορική άποψη. Θα παράσχει επίσης τη βάση για επακόλουθες 
διαπραγματεύσεις εν λεπτομερεία με το Συμβούλιο.

Τροπολογία 501
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. 60 εκατ. δικαιώματα ετησίως που 
μπορούν να φθάσουν τα 600 εκατ. Από το 
απόθεμα των νεοεισερχόμενων 
εκχωρούνται σε ευρείας κλίμακας 
εγκαταστάσεις επίδειξης που 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση και τη 
γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου 
του άνθρακα στην επικράτεια της ΕΕ ή 
στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες
με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο που 
θα κυρώσουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία.
Τα δικαιώματα εκχωρούνται σε 
προγράμματα που βαδίζουν με βάση τις 
ρυθμίσεις που θα προτείνει η Επιτροπή 
και εξασφαλίζουν την ανάπτυξη, ενός 
ευρέως φάσματος τεχνολογιών στο 
καλύτερο δυνατό κόστος. Η εκχώρηση 
των δικαιωμάτων θα εξαρτάται από τη 
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σημερινή γεωλογική αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα. Τα δικαιώματα 
τα οποία δεν πληρούν τους όρους 
εκχώρησης παραμένουν διαθέσιμα στο 
απόθεμα για νεοεισερχόμενους.
Η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να 
εξασφαλίσει ότι οι συμβάσεις για την 
κατασκευή 12 ευρείας κλίμακας 
εγκαταστάσεων επίδειξης θα συναφθούν 
πριν από την πραγματοποίηση της 
συνόδου της UNFCCC το Νοέμβριο του 
2009 στην Κοπεγχάγη.

Or. en

(Διασταυρούμενη αναφορά με την τροπολογία 22 του PR/727283) 

Τροπολογία 502
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Από το κοινοτικό απόθεμα για τους
νεοεισερχόμενους εκχωρούνται ετησίως 
60 εκατ. δικαιώματα - που μπορούν να 
φθάσουν κατ' ανώτατο όριο τα 600 εκατ.-
σε 12 τουλάχιστον εγκαταστάσεις 
επίδειξης που αναλαμβάνουν τη δέσμευση 
και τη γεωλογική αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα. Τα δικαιώματα 
εκχωρούνται σε έργα που εκπονούνται 
βάσει συμφωνιών που θα προτείνει η 
Επιτροπή και τα οποία εξασφαλίζουν την 
ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος 
τεχνολογιών και μέσων αποθήκευσης με 
τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα 
από άποψης κόστους. Η κατανομή τους 
εξαρτάται από τη πραγματική ποσότητα 
γεωλογικά αποθηκευμένου διοξειδίου του 
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άνθρακα.

Or. de

(Διασταυρούμενη αναφορά με την τροπολογία 22 του PR/727283)

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει στην παροχή κινήτρων για την έγκαιρη δημιουργία 
εγκαταστάσεων επίδειξης.

Τροπολογία 503
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 
παρακρατούνται δικαιώματα ύψους 60 
εκατομμυρίων για το αποθεματικό των 
νεοεισερχόμενων, τα οποία 
παραχωρούνται στις 12 πρώτες 
εγκαταστάσεις που θα έχουν αρχίσει την 
εμπορική δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, με αντιστοιχία ενός 
δικαιώματος για κάθε μονίμως 
αποθηκευμένο τόνο μέχρι το 2016. Οι 12 
αυτές εγκαταστάσεις θα καθοριστούν από 
την Επιτροπή πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2013. Η δυνατότητα αυτή 
εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις σε 
οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ, ή σε τρίτες 
χώρες που θα έχουν κυρώσει τη 
μελλοντική διεθνή συμφωνία.

Or. en

(Διασταυρούμενη αναφορά με την τροπολογία 22 του PR/727283)
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Αιτιολόγηση

Η δέσμευση του άνθρακα πρέπει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να προωθεί τη βιωσιμότητα όπου χρειάζεται.

Τροπολογία 504
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 
παρακρατούνται δικαιώματα ύψους 60 
εκατομμυρίων για το αποθεματικό των 
νεοεισερχόμενων, τα οποία εκχωρούνται 
στις 12 πρώτες εγκαταστάσεις που θα 
έχουν αρχίσει την εμπορική δέσμευση και 
γεωλογική αποθήκευση εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα πριν από την εν 
λόγω ημερομηνία, με αντιστοιχία ενός 
δικαιώματος για κάθε μονίμως 
αποθηκευμένο τόνο μέχρι το 2016. Οι 12 
αυτές εγκαταστάσεις θα καθοριστούν από 
την Επιτροπή πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

(Διασταυρούμενη αναφορά με την τροπολογία 22 του PR/727283)

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.
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Τροπολογία 505
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 euro/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν διανομή με βάση τα σημεία αναφοράς και τη σημερινή παραγωγή είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και οικολογικώς αποτελεσματικό μέτρο.

Τροπολογία 506
Bogusław Sonik

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



PE409.657v01-00 30/95 AM\734873EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην κατανομή των δικαιωμάτων με βάση τις μεθόδους των 
δεικτών αναφοράς περιέχει μια τέτοια λύση.

Τροπολογία 507
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μεταβατική δωρεάν κατανομή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια 
διεθνής συμφωνία. Η κατανομή θα έπρεπε στη συνέχεια να βασίζεται σε δείκτες αναφοράς, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι, κατά προτίμηση σε σχέση με τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα παραγωγής. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την 
κατανάλωση καυσίμου, τον τύπο καυσίμου και την απόδοση της διαδικασίας στο πλαίσιο 
επαρκών τεχνολογιών από πλευράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο ακριβής σχεδιασμός 
και η διαδικασία επικαιροποίησης της των δεικτών αναφοράς προβλέπονται ωστόσο σε ένα 
μεταγενέστερο στάδιο, μόλις συναφθούν οι διεθνείς συμφωνίες.

Τροπολογία 508
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Για τις εγκαταστάσεις που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, 
ορίζονται κοινοτικοί ομοιόμορφοι δείκτες 
αναφοράς και εγκρίνονται και 
παρακολουθούνται σύμφωνα με 
εναρμονισμένη διαδικασία. Βάσει αυτών 
των δεικτών αναφοράς οι εγκαταστάσεις 
λαμβάνουν 100% δωρεάν κατανομή. Οι 
εγκαταστάσεις που δεν παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή 
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 
εξαιρούνται από αυτήν την δωρεάν 
κατανομή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τελούν συνεχώς υπό πίεση να βελτιστοποιούν την 
ενεργειακή τους απόδοση για να επιβιώσουν από τον διεθνή ανταγωνισμό. Οι
χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που 
περιορίζεται στην Ευρώπη, λόγω της πίεσης του διεθνούς ανταγωνισμού, δεν μπορούν να 
μετακυλίονται στα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ετίθετο σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητά
τους και κατά συνέπεια η παραγωγή θα μετατοπιζόταν σε χώρες χωρίς επιβαρύνσεις από τη 
νομοθεσία για την μεταβολή του κλίματος.
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Τροπολογία 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως ότου τεθεί σε ισχύ μια διεθνής 
συμφωνίας και με την επιφύλαξη των
άρθρων 10 β και 28, η ποσότητα των 
δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων σε 
εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από 
την παράγραφο 2 για το 2013 και εν 
συνεχεία κάθε έτος αντιστοιχεί σε 100%
της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα 
με τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και χωρίς να μεταβάλλεται 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων βάσει 
του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταποιητική βιομηχανία είναι γενικά εκτεθειμένη στον άγριο διεθνή ανταγωνισμό. Η 
δημοπράτηση επιβάλλει ανυπολόγιστους κινδύνους για τις βιομηχανίες και το σύνολο της 
οικονομίας της ΕΕ χωρίς να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας. 
Το ανώτατο όριο έχει καθορισθεί στο 21% και θα επιτευχθεί με ή χωρίς δημοπράτηση 
μειώνοντας σταθερά τη διαθέσιμη ποσότητα δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η μεταποιητική 
βιομηχανία θα έπρεπε να λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα με βάση τους δείκτες αναφοράς μέχρις 
ότου τεθεί σε ισχύ μια διεθνή συμφωνία που θα προβλέπει ισότιμους όρους μεταξύ των 
ανταγωνιστών σε παγκόσμια κλίμακα.
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Τροπολογία 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως ότου τεθεί σε ισχύ διεθνής 
συμφωνία, η ποσότητα των δωρεάν 
κατανεμητέων δικαιωμάτων σε 
εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από 
την παράγραφο 2 για το 2013 και εν 
συνεχεία κάθε έτος αντιστοιχεί σε 100%
της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα 
με τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και χωρίς να μεταβάλλεται 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων βάσει 
του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταποιητική βιομηχανία πρέπει να λαμβάνει το 100% των δωρεάν κατανομών στο πλαίσιο 
των πιστώσεων για τις εκπομπές, με βάση τη μέθοδο των δεικτών αναφοράς, προκειμένου να 
αποφεύγεται η έκθεσή της σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις βιομηχανίες εκτός ΕΕ 
που δεν υπόκεινται σε ισοδύναμα μέτρα μείωσης των εκπομπών. Η δωρεάν κατανομή επουδενί 
αλλοιώνει ή μειώνει το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 21% που αποδίδεται στον τομέα του
ETS δεδομένου ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπών είναι ο ίδιος με την περίπτωση μιας 
κατανομής με βάση τη δημοπράτηση.

Τροπολογία 511
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
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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.

δικαιωμάτων για το 2013 αντιστοιχεί σε 
100 % της ποσότητας που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3.

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ποσοστό αυτό 
το 2020 και εν συνεχεία ανά τετραετία. Η 
αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρηθείσες περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις. Τα οποιαδήποτε 
μέτρα που λαμβάνονται από την 
Επιτροπή μετά την αναθεώρηση αυτή, με 
στόχο την τροποποίηση επουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
συμπληρώνοντάς την, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο [23 
παράγραφος 3].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανότητα μετακύλισης του 
κόστους. Οι συνέπειες στις εγκαταστάσεις που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικές. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από τη διαφορετική ικανότητα 
μετακύλισης του κόστους μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρισμού και της μεταποιητικής 
βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να καθιερωθεί το σύστημα του πλειστηριασμού για τη 
μεταποιητική βιομηχανία. Πρόκειται για διευκρίνιση σχετικά με την ανάγκη κατανομής ανάλογα 
με τις ποσότητες των δικαιωμάτων, όπως υπολογίζονται με τη μέθοδο των δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 512
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις οικονομίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ιδίως δε η 
έλλειψη δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και η γραμμική 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων, θα οδηγήσουν σε ραγδαία αύξηση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του κόστους για 
σύνολο της οικονομίας και στην μετακύλιση του κόστους αυτού στους πολίτες.

Τροπολογία 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων για το 2013 αντιστοιχεί στο 
100 % της ποσότητας που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του 
παρόντος άρθρου και, στη συνέχεια, η 
δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα 
ετησίως έως το 80% το 2020
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το 2020.

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ποσοστό αυτό 
το 2020· περαιτέρω αναθεωρήσεις 
πραγματοποιούνται ανά τετραετία. Η 
αναθεώρηση περιλαμβάνει τις επιπτώσεις 
τόσο στο περιβάλλον όσο και την 
οικονομία. Πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με όλους τους συναφείς 
κοινωνικούς εταίρους. Το εν λόγω μέτρο 
που τροποποιεί μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο βασίζεται στην προϋπόθεση ότι μπορεί να γίνει μετακύλιση του κόστους. Τα 
παραπάνω μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις εγκαταστάσεις που απειλούνται από τη 
διαρροή άνθρακα, επειδή εκτός αυτού επηρεάζονται από τη διαφορετική ικανότητα μετακύλισης 
του κόστους που έχουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και ο τομέας της παραγωγής. Για 
αυτόν τον λόγο πρέπει το εμπόριο να εισαχθεί στον τομέα της παραγωγής πολύ προσεκτικά και 
βάσει οικονομικής ανάλυσης. Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση ανάλογα 
με την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών που καθορίζεται με βάση τους εφαρμοζόμενους 
δείκτες αναφοράς.

Τροπολογία 514
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80 % της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων για το 2013 αντιστοιχεί σε 
100 % της ποσότητας που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 και, 
στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή 
μειώνεται ισόποσα ετησίως έως το 80% το 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της 
το 2020.

2020

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ποσοστό αυτό 
το 2020 και εν συνεχεία ανά τετραετία. Η 
αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρηθείσες περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις. 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους. Τα οποιαδήποτε μέτρα που 
λαμβάνονται από την Επιτροπή μετά την 
αναθεώρηση αυτή, με στόχο την 
τροποποίηση επουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο [23 παράγραφος 3].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανότητα μετακύλισης του 
κόστους. Οι συνέπειες στις εγκαταστάσεις που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικές. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από τη διαφορετική ικανότητα 
μετακύλισης του κόστους μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρισμού και της μεταποιητικής 
βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να καθιερωθεί το σύστημα του πλειστηριασμού για τη 
μεταποιητική βιομηχανία. Πρόκειται για διευκρίνιση σχετικά με την ανάγκη κατανομής ανάλογα 
με τις ποσότητες των δικαιωμάτων, όπως υπολογίζονται με τη μέθοδο των δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 515
Irena Belohorská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων για το 2013 αντιστοιχεί σε 
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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.

100 % της ποσότητας που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 και, 
στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή 
μειώνεται ισόποσα ετησίως έως το 80% το 
2020

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ποσοστό αυτό 
το 2020 και εν συνεχεία ανά τετραετία. Η 
αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρηθείσες περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις. 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους. Τα οποιαδήποτε μέτρα που 
λαμβάνονται από την Επιτροπή μετά την 
αναθεώρηση αυτή, με στόχο την 
τροποποίηση επουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο [23 παράγραφος 3].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλειστηριασμός εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανότητα μετακύλισης του 
κόστους. Οι συνέπειες στις εγκαταστάσεις που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικές. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από τη διαφορετική ικανότητα 
μετακύλισης του κόστους μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρισμού και της μεταποιητικής 
βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να καθιερωθεί το σύστημα του πλειστηριασμού για τη 
μεταποιητική βιομηχανία. Πρόκειται για διευκρίνιση σχετικά με την ανάγκη κατανομής ανάλογα 
με τις ποσότητες των δικαιωμάτων, όπως υπολογίζονται με τη μέθοδο των δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία 516
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7.Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί στο 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων προσαρμόζεται κατά τον 
γραμμικό συντελεστή όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες παραγωγής επιδιώκουν διαρκώς να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους, 
καθώς αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις σε διεθνές επίπεδο. Έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος, 
μέσω μέτρων αυτορρύθμισης, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2. Για να μην απειληθεί 
η θέση της Ευρώπης ως τόπος για τη βιομηχανία, πρέπει να επιλεγεί μια δικαιολογημένη 
μείωση της δωρεάν κατανομής. Δεδομένου ότι ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9 είναι ήδη 
φιλόδοξος στόχος μείωσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνητρα για την περαιτέρω μείωση 
εκπομπών και ευκαιρίες για νέες επενδύσεις

Τροπολογία 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 4 
και 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 



PE409.657v01-00 40/95 AM\734873EL.doc

EL

συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της το 
2020.

συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της το 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δωρεάν δικαίωμα για τη συμπαραγωγή πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να υποστηριχθεί η 
ανταγωνιστικότητα της αστικής θέρμανσης.

Τροπολογία 518
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως κατά 5 %.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθεί ένας περισσότερο σταδιακός χαρακτήρας στα δικαιώματα που 
υπόκεινται σε πλειστηριασμό δεδομένου ότι ο σημερινός ρυθμός εμπεριέχει τον κίνδυνο να 
καταστούν εύθραυστες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η προοδευτικότητα του 5% ετησίως θα 
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν καλύτερα τις επενδύσεις τους σε σχέση με τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 3 
έως 6 του παρόντος άρθρου [και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3γ] για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, στη 
συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται 
ισόποσα ετησίως έως τον μηδενισμό της το 
2020. Από το 2014, η δωρεάν κατανομή 
για τους αερομεταφορείς βάσει του 
άρθρου 3δ(2) μειώνεται ισόποσα ετησίως 
έως τον μηδενισμό της το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί με τη συμφωνία του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμπερίληψη της 
αεροπλοΐας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η συμφωνία αναφέρει ότι η ποσότητα του 
πλειστηριασμού μπορεί να αυξηθεί ως τμήμα της γενικής αναθεώρησης. Οι συντάκτες της 
τροπολογίας αναφέρονται στη δυνατότητα αυτή και υποστηρίζουν την ιδέα που η Επιτροπή 
έθιξε στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης.

Τροπολογία 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 7α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων 
δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου για το 2013 
αντιστοιχεί σε 100% της ποσότητας που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δωρεάν δικαίωμα για τη συμπαραγωγή πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να υποστηριχθεί η 
ανταγωνιστικότητα της αστικής θέρμανσης.

Τροπολογία 521
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετά από την αναφορά των ρυθμίσεων κατανομής δικαιωμάτων στην παράγραφο 7 οι 
διατάξεις αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες.
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Τροπολογία 522
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 euro/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν διανομή με βάση τα σημεία αναφοράς και τη σημερινή παραγωγή είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και οικολογικώς αποτελεσματικό μέτρο.

Τροπολογία 523
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συντονιστική τροπολογία.

Τροπολογία 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι γενικώς εκτεθειμένη σε άγριο διεθνή ανταγωνισμό. Η 
δημοπράτηση επιβάλλει στις βιομηχανίες αυτές και στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της 
ανυπολόγιστους κινδύνους, ενώ δεν συμβάλλει στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας. Το ανώτατο όριο τίθεται στο 21% και θα επιτευχθεί με ή χωρίς δημοπράτηση, 
μειώνοντας σταθερά τα διαθέσιμα δικαιώματα. Επομένως η κατασκευαστική βιομηχανία πρέπει 
να λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα βάσει δεικτών αναφοράς έως ότου τεθεί σε ισχύ μια διεθνής 
συμφωνία που θα παρέχει ίσους όρους μεταξύ ανταγωνιστών σε παγκόσμια κλίμακα.
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Τροπολογία 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταποιητική βιομηχανία πρέπει να λαμβάνει το 100% των δωρεάν κατανομών στο πλαίσιο 
των πιστώσεων για τις εκπομπές, με βάση τη μέθοδο των δεικτών αναφοράς, προκειμένου να 
αποφεύγεται η έκθεσή της σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις βιομηχανίες εκτός ΕΕ 
που δεν υπόκεινται σε ισοδύναμα μέτρα μείωσης των εκπομπών. Η δωρεάν κατανομή επουδενί 
αλλοιώνει ή μειώνει το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 21% που αποδίδεται στον τομέα του 
ETS δεδομένου ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπών είναι ο ίδιος με την περίπτωση μιας 
κατανομής με βάση τη δημοπράτηση.

Τροπολογία 526
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.

και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6. Η δωρεάν 
κατανομή βασίζεται σε ένα δείκτη 
αναφοράς από πλευράς tn CO2-eq ανά 
μονάδα παραγωγής. Άλλα στοιχεία 
σχεδιασμού του δείκτη αναφοράς 
υπόκεινται στην παράγραφο 1.
Για τους συγκεκριμένους κλάδους ή 
επιμέρους κλάδους όπου μπορεί να 
τεκμηριωθεί ότι υφίσταται κίνδυνος 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα και 
όπου η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, είναι δυνατόν να λάβουν 
ποσοστό δωρεάν κατανομών έως 80%
στο οποίο μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική δωρεάν κατανομή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια 
διεθνής συμφωνία. Η κατανομή θα έπρεπε στη συνέχεια να βασίζεται σε δείκτες αναφοράς, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι, κατά προτίμηση σε σχέση με τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα παραγωγής. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την 
κατανάλωση καυσίμου, τον τύπο καυσίμου και την απόδοση της διαδικασίας στο πλαίσιο 
επαρκών τεχνολογιών από πλευράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο ακριβής σχεδιασμός 
και η διαδικασία επικαιροποίησης της των δεικτών αναφοράς προβλέπονται ωστόσο σε ένα 
μεταγενέστερο στάδιο, μόλις συναφθούν οι διεθνείς συμφωνίες.

Τροπολογία 527
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό και 
100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.μέχρις ότου μια 
διεθνής συμφωνία θεωρηθεί 
ικανοποιητική με βάση τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 28, 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να επιβεβαιώνεται στο σώμα της οδηγίας ότι οι βιομηχανικοί τομείς και κλάδοι 
που είναι εκτεθειμένοι σε διαρροές άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δωρεάν 
κατανομής δικαιωμάτων μέχρις ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική διεθνής συμφωνία. Η 
διάταξη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζονται οι επενδυτικές προβλέψεις σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 528
Antonio De Blasio

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις που 
προκαλούν εκπομπές άμεσα ή έμμεσα σε 
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στο βαθμό 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνικής (ΒΔΤ)
που ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο.
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Or. hu

Τροπολογία 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο10α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από
το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
εγκαταστάσεις σε τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προβλέπεται η δωρεάν κατανομή όλων 
των δικαιωμάτων σε ποσότητα που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3, χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων που ορίζει το άρθρο 9.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των δωρεάν δικαιωμάτων δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Εάν διαπιστωθεί κίνδυνος της διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα που 
ορίζονται βάσει των δεικτών αναφοράς θα είναι δωρεάν. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τους 
δείκτες αναφοράς η κατανομή των δικαιωμάτων πρέπει να αντιστοιχεί στα τομεακά όρια στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών. 

Τροπολογία 530
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από 
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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.

το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
εγκαταστάσεις σε τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προβλέπεται η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων του συνόλου της ποσότητας 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα για δωρεάν δικαιώματα δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Εάν αποδειχθεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους δείκτες αναφοράς είναι δωρεάν. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή 
σύμφωνα με δείκτες αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται προς το ανώτατο όριο του τομέα ETS. 

Τροπολογία 531
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από 
το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
εγκαταστάσεις σε τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προβλέπεται η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων του συνόλου της ποσότητας 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα για δωρεάν δικαιώματα δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
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διαρροής άνθρακα. Εάν αποδειχθεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους δείκτες αναφοράς είναι δωρεάν. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή 
σύμφωνα με δείκτες αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται προς το ανώτατο όριο του τομέα ETS.

Τροπολογία 532
Irena Belohorská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από 
το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
εγκαταστάσεις σε τομείς που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
προβλέπεται η δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων του συνόλου της ποσότητας 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 και χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα για δωρεάν δικαιώματα δεν συνδέεται με ορισμένο έτος αλλά με τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Εάν αποδειχθεί κίνδυνος διαρροής άνθρακα όλα τα δικαιώματα όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους δείκτες αναφοράς είναι δωρεάν. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή 
σύμφωνα με δείκτες αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται προς το ανώτατο όριο του τομέα ETS.

Τροπολογία 533
Bogusław Sonik

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

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα σε συνδυασμό με τη 
μεταφορά παραγωγής με υψηλά επίπεδα 
εκπομπών σε τρίτες χώρες ή σε περιοχές 
της ΕΕ που δεν καλύπτονται από το 
κοινοτικό σύστημα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των συστημάτων θερμότητας που πρέπει να 
περιορίσουν την ικανότητά τους να μεταφέρουν το κόστος που συνδέεται με τη συμμετοχή στο 
σύστημα ETS της ΕΕ στους τελικούς χρήστες η υπό όρους αγοράς, ενώ η πλειοψηφία του 
κλάδου αποτελείται από εγκαταστάσεις που έχουν ικανότητα κατώτερη των 20 MW και δεν 
συμμετέχουν στο σύστημα ETS. Η διόρθωση αυτή τονίζει τη δυνατότητα διαρροής άνθρακα από 
το σύστημα, κάτι στο οποίο η ΕΚ πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή.

Τροπολογία 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
ή επί μέρους 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 και 
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το άρθρο 10β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα προκύπτει τόσο από τις επιπτώσεις της 
συμπερίληψης των άμεσων εκπομπών στο ETS, όσο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην 
παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου, από τις έμμεσες επιπτώσεις της μετακύλισης του κόστους 
του CO2 στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Για ορισμένους τομείς, η ποσότητα των 
δικαιωμάτων που εκδίδονται για να μετριαστεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα πρέπει να 
καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις.

Τροπολογία 535
Avril Doyle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
ή επί μέρους 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.

Or. en

Τροπολογία 536
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος, για 
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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.

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 την παράγραφο 1 ως 
αναγκαία για την πρόληψη της διαρροής 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα της δωρεάν κατανομής πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από δύο 
παράγοντες και συγκεκριμένα (1) την αναφορά σε εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ, ως δείκτη 
αναφοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και (2) στην απολύτως αναγκαία ποσότητα
προκειμένου να προλαμβάνεται η μετεγκατάσταση της παραγωγής ή η εισαγωγή προϊόντων από 
χώρες που δεν επωμίζονται παρόμοιο βάρος σχετικά με τις εκπομπές.

Τροπολογία 537
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ως αναγκαία για την 
πρόληψη της διαρροής αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κίνδυνος διαρροής άνθρακας συντρέχει όταν οι παραγωγοί εντός και εκτός ΕΕ δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισμούς σχετικά με τον άνθρακα. Τη απουσία μιας κατάλληλης διεθνούς 
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συμφωνίας, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα 
έπρεπε να λαμβάνουν την αναγκαία ποσότητα δωρεάν κατανομής προκειμένου να 
προλαμβάνεται η οποιαδήποτε μεταφορά εκπομπών σε χώρες που δεν επιβάλλουν παρόμοιους 
περιορισμούς εκπομπών στην τοπική τους παραγωγή.

Τροπολογία 538
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6. Το ποσοστό αυτό 
θα συνυπολογίζει το βαθμό στον οποίον οι 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις του τομέα 
θα είναι σε θέση να μειώσουν τα επίπεδα 
εκπομπών εφαρμόζοντας τις πλέον 
επαρκείς τεχνικές και λαμβάνοντας 
υπόψη την αναπόφευκτη κατανάλωση 
ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν αποφασίζεται το ποσοστό της δωρεάν κατανομής στους τομείς, η χρήση των καλύτερων 
διαθέσιμων τεχνικών θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη, όπως επίσης και η αναπόφευκτη 
κατανάλωση ηλεκτρισμού.
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Τροπολογία 539
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Από το 2013 και κάθε επόμενο έτος 
μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό έως 
και 100 τοις εκατό της ποσότητας που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6. Τούτο ισχύει επίσης 
για παρεμφερείς μονάδες ή επιχειρήσεις 
που δεν μπορούν να καταταχθούν 
αποκλειστικά σε έναν τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των τομέων γίνεται προς το παρόν βάσει των μειζόνων παραγόντων του κάθε 
βιομηχανικού τομέα. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο παραμελείται ένας σημαντικός παράγοντας. 
Στην ΕΕ υπάρχουν επίσης εταιρείες/μεικτοί όμιλοι, που έχουν πιο πολύπλοκο φάσμα 
παραγωγής και δεν μπορούν να καταταχθούν με βεβαιότητα σε έναν τομέα. Ως αποτέλεσμα,
αυτές οι εταιρείες θα κατατάσσονταν σε τομείς με τομεακούς κώδικες που δεν αντιστοιχούν στα 
πραγματικά χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, 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 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

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

Το άρθρο 10α, παράγραφος 9 αποτελεί ουσιαστικό μέρος των μέτρων κατά της διαρροής 
άνθρακα και πρέπει επομένως να μετατοπισθεί στο άρθρο 10β.

Τροπολογία 541
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

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 
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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·
(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. de

Αιτιολόγηση

Μετά από την αναφορά των ρυθμίσεων κατανομής δικαιωμάτων στην παράγραφο 7 οι 
διατάξεις αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες.
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Τροπολογία 542
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

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 



PE409.657v01-00 60/95 AM\734873EL.doc

EL

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.
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 δημοπράτηση εντός του ETS σημαίνει μέγιστο κόστος για όλους τους καταναλωτές χωρίς 
επιπρόσθετα οφέλη για τη μείωση του CO2 . Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο φόρο επί 
του CO2 που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές. Για να εξοικονομούνται κάθε χρόνο €55 
δισεκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για να παραμείνουν οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος από 20 έως 30 euro/MWh χαμηλότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα του ETS, είναι σκόπιμο να μη βασίζεται το σύστημα σε δημοπρατήσεις. Η 
δωρεάν διανομή με βάση τα σημεία αναφοράς και τη σημερινή παραγωγή είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και οικολογικώς αποτελεσματικό μέτρο.

Τροπολογία 543
Linda McAvan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 30η Σεπτεμβρίου 2009 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 Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3].

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 σε κοινοτικό επίπεδο για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων βασιζόμενη σε ένα φάσμα 
λογικών τιμών του άνθρακα, χωρίς 
σημαντική υποχώρηση του μεριδίου 
αγοράς του προς όφελος εξωκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων
ποσοτικών κριτηρίων:

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

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής υπολογιζόμενη ως τμήμα της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ή 
στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα 
επαρκή τέτοια στοιχεία, ως τμήμα του 
συνολικού κόστους παραγωγής
(β) του γνωστού επιπέδου των εισαγωγών 
και εξαγωγών του σχετικού τομέα ή επί 
μέρους τομέα.
Εν συνεχεία της αξιολόγησης αυτής για 
τους τομείς που πιθανόν να παρουσιάζουν 
σημαντικό κίνδυνο, περιλαμβανομένων 
εκείνων που βρίσκονται στα σύνορα θα 
καταστεί αναγκαία η εξέταση των 
επιπτώσεων του πλειστηριασμού σε 
σχέση με τα εξής:
(α) το μερίδιο της αγοράς των σχετικών 
τομέων ή των επιμέρους τομέων
(β) την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για 
τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της 
απόφασης για μετεγκατάσταση.
Για τους τομείς ή τους επιμέρους τομείς 
που από την ποσοτική αξιολόγηση 
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φαίνεται ότι παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μια ποιοτική 
αξιολόγηση προκειμένου να 
προσδιορισθεί εάν οι τομείς αυτοί ή 
επιμέρους τομείς παρουσιάζουν σήμερα 
σημαντικό κίνδυνο και να παρασχεθούν 
πληροφορίες για τις αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν βάσει του άρθρου 10β 
περιλαμβανομένων:

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

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

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

(γ) της αξιολόγησης της δομής της αγοράς 
(σημερινής και σχεδιαζόμενης), των 
σχετικών γεωγραφικών αγορών και 
αγορών προϊόντων, του κόστους 
μεταφοράς, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, των 
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
φραγμών στο εμπόριο και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αποφάσεις για εγκατάσταση 
(περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης 
στην ποιότητα του προϊόντος ή στο 
επίπεδο της υπηρεσίας που παρέχουν οι 
παραγωγοί στην Κοινότητα, τις 
προδιαγραφές παραγωγής, τη σημασία 
της εγγύτητας στο προϊόν για τους 
παράγοντες της αγοράς και τους 
κινδύνους μετεγκατάστασης) 

(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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι ο καθορισμός μιας σαφούς και διάφανης διαδικασίας για 
την αξιολόγηση των τομέων που παρουσιάζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Τούτο θα παράσχει 
στη βιομηχανία και τους άλλους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο 
που θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Τα κριτήρια που παρατίθενται ακολουθούν εκείνα των 
κύριων ακαδημαϊκών μελετών που έχουν αναληφθεί για την αξιολόγηση των κινδύνων 
διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 544
Avril Doyle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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].

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 σε κοινοτικό επίπεδο 
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 
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ακολούθων ποσοτικών κριτηρίων:
(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής υπολογιζόμενη ως τμήμα της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ή 
στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα 
επαρκή τέτοια στοιχεία, ως τμήμα του 
συνολικού κόστους παραγωγής
(β) του γνωστού επιπέδου των εισαγωγών 
και εξαγωγών του σχετικού τομέα ή επί 
μέρους τομέα.
(γ) το μερίδιο της αγοράς των σχετικών 
τομέων ή των επιμέρους τομέων 
(δ) την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για 
τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της 
απόφασης για μετεγκατάσταση 
(ε) το αποτέλεσμα που έχει η μετακύλιση 
του κόστους του CO2 στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενεργείας στο σχετικό τομέα 
ή υποτομέα.
Για τους τομείς ή τους επιμέρους τομείς 
που από την ποσοτική αξιολόγηση 
φαίνεται ότι παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μια ποιοτική 
αξιολόγηση προκειμένου να 
προσδιορισθεί εάν οι τομείς αυτοί ή 
επιμέρους τομείς παρουσιάζουν σήμερα 
σημαντικό κίνδυνο και να παρασχεθούν 
πληροφορίες για τις αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν βάσει του άρθρου 10β 
περιλαμβανομένων:

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

(α) 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·

(β) της αξιολόγησης της δομής της αγοράς 
(σημερινής και σχεδιαζόμενης), των 
σχετικών γεωγραφικών αγορών και 
αγορών προϊόντων, του κόστους 
μεταφοράς, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, των 
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μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
φραγμών στο εμπόριο και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αποφάσεις για εγκατάσταση 
(περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης 
στην ποιότητα του προϊόντος ή στο 
επίπεδο της υπηρεσίας που παρέχουν οι 
παραγωγοί στην Κοινότητα, τις 
προδιαγραφές παραγωγής, τη σημασία 
της εγγύτητας στο προϊόν για τους 
παράγοντες της αγοράς και τους 
κινδύνους μετεγκατάστασης)

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

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

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

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι ο καθορισμός μιας σαφούς και διάφανης διαδικασίας για 
την αξιολόγηση των τομέων που παρουσιάζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Τούτο θα παράσχει 
στη βιομηχανία και τους άλλους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο 
που θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Τα κριτήρια που παρατίθενται ακολουθούν εκείνα των 
κύριων ακαδημαϊκών μελετών που έχουν αναληφθεί για την αξιολόγηση των κινδύνων 
διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 30η Ιουνίου 2009 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 5
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].

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].

Κάθε χρόνο, με βάση τις νέες 
πληροφορίες της αγοράς, κάθε τομέας 
που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
Ια πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εξετάσει εκ νέου την 
περίπτωση να θεωρηθεί ο τομέας 
ευάλωτος σε διαρροή άνθρακα.

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 των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων μέσω των 
τιμών των προϊόντων χωρίς υποχώρηση 
είτε του μεριδίου αγοράς ή της 
κερδοφορίας ή των ευκαιριών για 
επενδύσεις στον ίδιο τομέα ή επί μέρους 
τομέα σε χώρες εκτός ΕΕ που δεν 
επιβάλλουν συγκρίσιμους περιορισμούς 
στις εκπομπές. Σημαντικά κριτήρια είναι 
- μεταξύ άλλων -τα εξής: 

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

(α) ο βαθμός στον οποίο ο πλειστηριασμός 
ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής σε βιομηχανίες με 
υψηλές εκπομπές CO2 ανά μονάδα 
πωλήσεων·

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

(β) ο βαθμός στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
τα επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 



AM\734873EL.doc 67/95 PE409.657v01-00

EL

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

(γ) η παρούσα και μελλοντική δομή της
αγοράς, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές 
και αγορές προϊόντων, η έκθεση των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό, 
λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους μεταφοράς και του CO2· 

(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.

(δ α) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή υποτομέα.

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 τιμής του άνθρακα ή 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην 
κερδοφορία των τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική και η οικονομική βεβαιότητα, η περίοδος θα έπρεπε να 
επεκταθεί στα πέντε έτη με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης την 30η Ιουνίου 2009. Στην 
περίπτωση που οι πληροφορίες της αγοράς δείχνουν ότι πράγματι υφίσταται διαρροή άνθρακα 
σε τομείς που δεν θεωρούνται ως ευάλωτοι στη διαρροή αυτή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέσον 
αντιμετώπισης χωρίς να χρειάζεται να αναμένουμε την επόμενη αναθεώρηση μετά από πέντε 
έτη.

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα συντρέχει όταν οι παραγωγοί εντός και εκτός ΕΕ δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισμούς σε σχέση με τον άνθρακα. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι θα 
λαμβάνονται υπόψη η μελλοντική δομή της αγοράς καθώς και το ποσοστό χρήσης του άνθρακα 
και τα έξοδα μεταφοράς.
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Τροπολογία 546
Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 30η Ιουνίου 2009 το 
αργότερο και για κάθε ένα από τα 5
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].

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].

Κάθε χρόνο, με βάση τις νέες 
πληροφορίες της αγοράς, κάθε τομέας 
που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
Ια πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει από 
την Επιτροπή να προβλέψει την 
κατάταξή του ως τομέα ευάλωτο σε 
διαρροή άνθρακα.

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 των 
τομέων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8, 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, της κερδοφορίας ή 
των ευκαιριών για επενδύσεις στον ίδιο 
τομέα ή επί μέρους τομέα σε χώρες εκτός 
ΕΕ που δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς στις εκπομπές. 
Τα σχετικά κριτήρια είναι - μεταξύ άλλων 
-τα εξής:

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

(α) ο βαθμός στον οποίο ο πλειστηριασμός 
ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
του κόστους παραγωγής σε βιομηχανίες με 
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παραγωγής· υψηλές εκπομπές CO2 ανά μονάδα 
πωλήσεων·

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

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

(γ) η παρούσα και μελλοντική δομή της 
αγοράς, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές 
και αγορές προϊόντων, η έκθεση των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό, 
λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους μεταφοράς και του CO2·

(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.

(ε) το αποτέλεσμα που έχει η μετακύλιση 
του κόστους του CO2 στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενεργείας στο σχετικό τομέα 
ή υποτομέα.

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 τιμής του άνθρακα ή 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην 
κερδοφορία των τομέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική και η οικονομική βεβαιότητα, η περίοδος θα έπρεπε να 
επεκταθεί στα πέντε έτη με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης την 30η Ιουνίου 2009.Υπάρχει 
ωστόσο η πιθανότητα να θεωρούνται κάθε χρόνο ευάλωτοι σε διαρροή άνθρακα οι τομείς που 
πλήττονται ιδιαίτερα από το σύστημα ETS της ΕΕ. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες της 
αγοράς δείχνουν ότι πράγματι υφίσταται διαρροή άνθρακα σε τομείς που δεν θεωρούνται ως 
ευάλωτοι στη διαρροή αυτή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέσον αντιμετώπισης χωρίς να 
χρειάζεται να αναμένουμε την επόμενη αναθεώρηση. 
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Τροπολογία 547
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 30η Ιουνίου 2009 και κάθε 
τέλος της περιόδου στη συνέχεια, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8 κατόπιν 
συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους.

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 ούτε 
σημαντική απώλεια της κερδοφορίας του
προς όφελος εξωκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα και 
που δεν λαμβάνουν συγκρίσιμα μέτρα για 
τη μείωση των εκπομπών λαμβανομένων 
υπόψη των ακολούθων:

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

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής, του ιδίου του προϊόντος ή 
των πρώτων υλών του·

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

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ή τον ενδικοινοτικό 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. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι τομείς εκείνοι που θεωρούνται ως εκτεθειμένοι, μετά τις εργασίες της ΓΔ 
Επιχειρήσεων της Επιτροπής για το πρώτο εξάμηνο του 2008, να περιλαμβάνονται στο ίδιο το 
σώμα της οδηγίας, εις τρόπον ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των τρόπων 
μεταχείρισης και να παρέχονται τα μεγαλύτερα δυνατά κίνητρα για επενδύσεις στην ΕΕ.

Ο κατάλογος αυτός, πρέπει εξάλλου να τις συμπληρωθεί το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2009 
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. Ο τελικός κατάλογος δεν πρέπει να αναθεωρείται ανά 
τετραετία δεδομένου ότι τούτο θα δημιουργούσε μια απαράδεκτη νομική ανασφάλεια.

Τροπολογία 548
Irena Belohorská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 το 
αργότερο και κάθε 4 χρόνια στη συνέχεια, 
η Επιτροπή αναθεωρεί το Παράρτημα Ια. 
Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης 
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παράγραφο 8. αυτής εφαρμόζονται το 2020 και στη 
συνέχεια κάθε τετραετία.

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].

Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Επιτροπή 
μετά την εν λόγω αναθεώρηση, 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].» 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους.

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 των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, 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
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε χώρες 
εκτός της Κοινότητας οι οποίες δεν έχουν 
επιβάλει συγκρίσιμους περιορισμούς στις 
εκπομπές, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

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

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

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

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

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

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

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

(δ) της επίδρασης της αλλαγής του 
κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών 
που εφαρμόζονται ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν εκτός της ΕΕ στους 
ενδιαφερόμενους κλάδους·
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(δ α) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή επιμέρους τομέα.

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

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
επανεξετασθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 
Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα. 

Τροπολογία 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Το αργότερο [6 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

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

παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου [23 
παράγραφος 3] και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

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
και των εμμέσων συνεπειών του CO2 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 στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής·

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

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

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

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

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

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

(δ α) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή επιμέρους τομέα.

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
μετακύλισης της αύξησης κόστους λόγω 
του κοινοτικού συστήματος, μπορούν 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται 

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

εκτιμήσεις των απωλειών στις πωλήσεις 
εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του 
άνθρακα ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων 
στην κερδοφορία των εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The sectors concerned need to have certainty about inclusion in this παράγραφος as early as 
possible. There is no need to revise this again after 3 years. The only reason for reconsidering 
which sectors would qualify for measures would be the adoption of a relevant international 
agreement. The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon 
leakage and the measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation 
with the sectors concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU 
ETS and the indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Τροπολογία 550
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 9 - εδάφια 1, 2 and 3, εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 το αργότερο 
και κάθε 4 χρόνια στη συνέχεια, η 
Επιτροπή αναθεωρεί το Παράρτημα Ια. 
Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης 
αυτής εφαρμόζονται το 2020 και στη 
συνέχεια κάθε τετραετία.

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].

Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Επιτροπή 
μετά την εν λόγω αναθεώρηση, 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].» 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους.
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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 των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, 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
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε χώρες 
εκτός της Κοινότητας που δεν έχουν 
επιβάλει συγκρίσιμους περιορισμούς στις 
εκπομπές, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να 
επανεξετασθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη βεβαιότητα της αποφυγής 
διαρροών άνθρακα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης. 
Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τομέων το ζήτημα 
της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, 
από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα. 

Τροπολογία 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 9 - εδάφια 1, 2 και 3, εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 και στη 
συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή 
αναθεωρεί το παράρτημα 1α (νέο). Τα 
αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης 
τίθενται σε εφαρμογή το 2020 και στη 
συνέχεια ανά τετραετία.
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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].

Η εν λόγω αναθεώρηση 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].

Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους.

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 στην παράγραφο 8, 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 
που δεν έχουν εισάγει παρόμοιους 
περιορισμούς εκπομπών, λαμβανομένων 
υπόψη των ακολούθων:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των κλάδων της βιομηχανίας που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει 
να αναθεωρηθεί το 2016 και τα αποτελέσματα να εφαρμοσθούν το 2020 εάν χρειάζεται. Η 
διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη μέγιστη βεβαιότητα για τον προγραμματισμό και εξασφαλίζει 
ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε διαρροή άνθρακα.

Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφευχθεί, καθώς θα μπορούσε επιφέρει διοικητικά 
προβλήματα κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 9 - εδάφια 1, 2 και 3, εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

και εν συνεχεία ανά 4 έτη, η Επιτροπή 
προσδιορίζει τους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8. Στο πλαίσιο του 
προσδιορισμού αυτού η Επιτροπή 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, μεταξύ 
άλλων, τον κατάλογο των τομέων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

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].

Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Επιτροπή 
μετά την εν λόγω αναθεώρηση, 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].» 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους.

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 των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
8, 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
εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε χώρες 
εκτός της Κοινότητας που δεν έχουν 
επιβάλει συγκρίσιμους περιορισμούς στις 
εκπομπές, λαμβανομένων υπόψη των 
ακολούθων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των βιομηχανιών που εκτίθενται στον κίνδυνο εκπομπών άνθρακα πρέπει να 
αναθεωρηθεί έως το 2010. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια σχεδιασμού και τη 
βεβαιότητα της αποφυγής διαρροών άνθρακα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία απόφασης. Ο διαχωρισμός των τομέων πρέπει να αποφεύγεται, διότι αυτό θα 
οδηγήσει σε διοικητικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Κατά τον προσδιορισμό των 
επιλέξιμων τομέων το ζήτημα της απόδοσης του άνθρακα δεν είναι συναφές, αλλά το 
ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιών τους, από τις οποίες επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα. 
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Τροπολογία 553
Robert Goebbels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 το αργότερο 
η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8, καθώς 
και το ποσοστό των δωρεάν 
δικαιωμάτων που εκχωρούνται στις 
εγκαταστάσεις των τομέων αυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να αρθούν το συντομότερο οι σημερινές αβεβαιότητες που βαρύνουν τις αποφάσεις 
των ενδιαφερομένων τομέων σχετικά με τις επενδύσεις.

Τροπολογία 554
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το αργότερο 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική και η οικονομική βεβαιότητα, η περίοδος θα έπρεπε να 
επεκταθεί στα πέντε έτη με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης την 30η Ιουνίου 2009.Είναιπολύ 
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δύσκολο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις του αναθεωρημένου ETS της ΕΕ στις μεταποιητικές 
βιομηχανίες που καλύπτονται από το ισχύον ETS της ΕΕ. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες 
της αγοράς δείχνουν ότι πράγματι υφίσταται διαρροή άνθρακα σε τομείς που δεν θεωρούνται 
ως ευάλωτοι στη διαρροή αυτή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέσον αντιμετώπισης χωρίς να 
χρειάζεται να αναμένουμε την επόμενη αναθεώρηση.

Τροπολογία 555
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 το αργότερο 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

Or. de

Τροπολογία 556
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 το αργότερο 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των επενδύσεων και του σχεδιασμού για ενεργοβόρες βιομηχανίες και υποτομείς, 
οι κίνδυνοι από τη μεταφορά των εκπομπών CO2 των οποίων δεν θα υπολογιστούν από την 
Επιτροπή έως τον Ιούνιο του 2010, μπορεί να επιτευχθεί με τον έγκαιρο προσδιορισμό των 
τομέων στους οποίους θα εκχωρούνται δωρεάν δικαιώματα. Η κατηγοριοποίηση
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"ενεργοβόρος" πρέπει να ελέγχεται ανά πενταετία.

Τροπολογία 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο και στη συνέχεια ανά πενταετία, 
η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία προσδιορισμού των τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα θα έπρεπε να μετατοπιστεί έως το Δεκέμβριο του 2009 προκειμένου να αυξηθεί η 
βεβαιότητα σχετικά με το σημαντικό αυτό θέμα της οδηγίας. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η 
συχνότητα της αναθεώρησης των εκτεθειμένων τομέων όπως προβλέπεται στην πρόταση της 
Επιτροπής είναι υπερβολική. Προτείνουμε ως εκ τούτου τον προσδιορισμό των εκτεθειμένων 
τομέων ανά πενταετία.

Τροπολογία 558
Antonio De Blasio

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο και στη συνέχεια ανά πενταετία, 
η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

Or. hu
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Τροπολογία 559
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μετά από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, 
η Επιτροπή, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, προσδιορίζει τους τομείς και 
τις εταιρείες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Από την άποψη της βεβαιότητας για τον προγραμματισμό είναι σημαντικό για τις εταιρίες να 
γνωρίζουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα εάν ανήκουν στις εταιρίες της παραγράφου 8 ή όχι. Ο 
ορισμός των τομέων γίνεται προς το παρόν βάσει των μειζόνων παραγόντων του κάθε 
βιομηχανικού τομέα. Στην ΕΕ υπάρχουν ωστόσο και μεικτοί όμιλοι, που έχουν πιο πολύπλοκο 
φάσμα παραγωγής και δεν μπορούν να καταταχθούν με βεβαιότητα σε έναν τομέα. Σκοπός είναι 
να αποτραπεί η κατάταξη σε τομείς με τομεακούς κώδικες που δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά 
χαρακτηριστικά των εταιριών.

Τροπολογία 560
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 το αργότερο, 
η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της διαρροής άνθρακα είναι ουσιώδους σημασίας για το σχεδιασμό της 
ασφάλειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Διαφορετικά, η τρέχουσα τάση να 
σταματήσουν τα επενδυτικά προγράμματα θα συνεχισθεί, προκαλώντας τεράστιες διαρροές 
άνθρακα και απώλειες θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση σε σχέση με τις διαρροές 
άνθρακα πρέπει να εξεταστεί το συντομότερο. Οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλουν αίτηση για την κατάσταση σε σχέση με τις διαρροές άνθρακα με βάση το κείμενο της 
ισχύουσας πρότασης της ΕΚ.

Τροπολογία 561
Philippe Busquin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού των 
τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο
8, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό 
στον οποίο είναι εφικτό για τον 
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο 
να μετακυλήσει το κόστος των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων μέσω των 
τιμών των προϊόντων χωρίς υποχώρηση
είτε του μεριδίου αγοράς ή της 
κερδοφορίας ή των ευκαιριών για 
επενδύσεις στον ίδιο τομέα ή επί μέρους 
τομέα σε χώρες εκτός ΕΕ που δεν 
επιβάλλουν συγκρίσιμους περιορισμούς 
στις εκπομπές. Σημαντικά κριτήρια είναι 
- μεταξύ άλλων -τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 562
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
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 σε 
παρόμοιο τομέα ή επιμέρους τομέα που 
ασκεί δραστηριότητα σε τρίτες χώρες οι 
οποίες δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς στις εκπομπές, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα επέρχεται όταν παραγωγοί εντός και εκτός της ΕΕ δεν 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς άνθρακα ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει την 
ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στη σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το CO2 που οφείλεται 
στη μεταφορά από χώρες εκτός Ευρώπης. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι σε σχέση με την παραγωγή εντός και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 563
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρόμοιο τομέα ή επιμέρους τομέα που 
ασκεί δραστηριότητα σε τρίτες χώρες οι 
οποίες δεν επιβάλλουν συγκρίσιμους 
περιορισμούς στις εκπομπές, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα επέρχεται όταν παραγωγοί εντός και εκτός της ΕΕ δεν 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς άνθρακα ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει την 
ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στη σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το CO2 που οφείλεται 
στη μεταφορά από χώρες εκτός Ευρώπης. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι σε σχέση με την παραγωγή εντός και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
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 
και των εμμέσων συνεπειών του CO2 στις 
τιμές των προϊόντων και της ενέργειας
χωρίς σημαντική υποχώρηση του μεριδίου 
αγοράς του προς όφελος εξωκοινοτικών 
εγκαταστάσεων χαμηλότερης 
αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το ποιοι τομείς εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να είναι διαφανείς και να πραγματοποιούνται 
κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους τομείς και να λαμβάνουν υπόψη τόσον τις 
άμεσες επιπτώσεις της συμπερίληψης στο ETS της ΕΕ όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις της 
διακύλισης του κόστους του CO2 στις τιμές της ενέργειας.

Τροπολογία 565
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο 
είναι εφικτό για τον ενδιαφερόμενο κλάδο 
ή επιμέρους κλάδο να μετακυλήσει το 
κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων 
στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς 
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 ή των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές της ΕΕ που δεν καλύπτονται 
από το κινοτικό σύστημα, λαμβανομένων 
υπόψη των ακολούθων:

Or. en

Τροπολογία 566
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των δικαιωμάτων στις διάφορες βιομηχανίες δεν πρέπει να δημιουργεί στρέβλωση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά που θα έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση της απόδοσης 
των παργωγικών διαδικασιών, με επακόλουθη αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η 
εσωτερική επανατοποθέτηση των διαδικασιών παραγωγής η μια αντικατάσταση των 
ενεργειακώς αποδοτικών μονάδων παραγωγής με εσωτερικές μικρότερες και λιγότερο 
αποδοτικές μονάδες πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 567
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) του βαθμού στον οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής σε βιομηχανίες με υψηλές 
εκπομπές CO2 ανά μονάδα πωλήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 568
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) του βαθμού στο οποίο ο 
πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής και του βαθμού στον οποίο 
συντρέχουν έμμεσες επιπτώσεις συνεπεία 
της μετακύλισης του κόστους του CO2 
στις τιμές της ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργοβόρες έχουν υποχρέωση στο πλαίσιο του ETS, είναι όμως και εκτεθειμένες σε 
υψηλότερες ημέρες ενέργειας λόγω των υποχρεώσεων στο πλαίσιο τους ζητήματος αυτού. Τούτο 
θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της έκθεσης σε διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία 569
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 9 - παράγραφος aa (new) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή υποτομέα.

Or. en
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Τροπολογία 570
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 9 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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) ο βαθμός στον οποίο μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα, από τεχνική 
και οικονομική άποψη, να μειώσουν τα 
επίπεδα εκπομπών π.χ. βάσει των 
αποδοτικότερων τεχνικών·

Or. en

Τροπολογία 571
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) η παρούσα και μελλοντική δομή της 
αγοράς, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές 
και αγορές προϊόντων, η έκθεση των 
κλάδων στον διεθνή ανταγωνισμό, 
λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους μεταφοράς και του CO2· 

Or. en
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Τροπολογία 572
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) της δομής της αγοράς, των σχετικών 
γεωγραφικών αγορών και αγορών 
προϊόντων, της έκθεσης των κλάδων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 
δυνατότητες που παρέχουν οι εισαγωγές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες που ενδέχεται να μειώσουν τη 
διεθνή πίεση στους τους παραγωγούς της ΕΕ μέσω των εισαγωγών, όπως το κόστος των 
μεταφορών, ο περιορισμός του παγκοσμίου δυναμικού, η διαφοροποίηση των υπηρεσιών κλπ.

Τροπολογία 573
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα επέρχεται όταν παραγωγοί εντός και εκτός της ΕΕ δεν 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς άνθρακα ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει την 
ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στη σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το CO2 που οφείλεται 
στη μεταφορά από χώρες εκτός Ευρώπης. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι σε σχέση με την παραγωγή εντός και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 574
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 9, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα επέρχεται όταν παραγωγοί εντός και εκτός της ΕΕ δεν 
υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς άνθρακα ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει την 
ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στη σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το CO2 που οφείλεται 
στη μεταφορά από χώρες εκτός Ευρώπης. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι σε σχέση με την παραγωγή εντός και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 575
Philippe Busquin

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

(δ α) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή επιμέρους τομέα.

Or. en

Τροπολογία 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) το αποτέλεσμα που έχει η 
μετακύλιση του κόστους του CO2 στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας στο 
σχετικό τομέα ή επιμέρους τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το ποιοι τομείς εκτίθενται σε διαρροή άνθρακα και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να είναι διαφανείς και να πραγματοποιούνται 
κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους τομείς και να λαμβάνουν υπόψη τόσον τις 
άμεσες επιπτώσεις της συμπερίληψης στο ETS της ΕΕ όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις της 
διακύλισης του κόστους του CO2 στις τιμές της ενέργειας.

Τροπολογία 577
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 σημείο 8.
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 578
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 10α - παράγραφος 9 - εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πρώτων υλών στην 
Κοινότητα. Τούτο ισχύει ιδίως για τις 
πρώτες ύλες που παρουσιάζουν έλλειψη 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές 
επιχειρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή οικονομική ανάπτυξη της 
Κοινότητας. Η κατάσταση των πρώτων υλών, στις οποίες παρουσιάζεται ήδη έλλειψη στην ΕΕ, 
έχει καίρια σημασία για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα βασικών κλάδων της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.
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Τροπολογία 579
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κάθε χρόνο, με βάση τις νέες 
πληροφορίες της αγοράς, κάθε τομέας 
που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
Ια πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εξετάσει εκ νέου την 
περίπτωση να θεωρηθεί ο τομέας 
ευάλωτος σε διαρροή άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες της αγοράς δείξουν ο οποίοι παρατηρείται διαρροή 
άνθρακα σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα δεν εθεωρείτο ευάλωτος σε διαρροές, πρέπει να είναι 
διαθέσιμο ένα μέσον αντιμετώπισης χωρίς να χρειάζεται να αναμένουμε την επόμενη τριετή 
αναθεώρηση.

Τροπολογία 580
Péter Olajos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος αρνηθεί να καταβάλει πρόστιμο 
βάσει του μηχανισμού συμμόρφωσης της 
απόφασης περί κοινών προσπαθειών 
όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης αυτής, μια ποσότητα 
δικαιωμάτων ισοδύναμη με την 
παράλειψη μείωσης των εκπομπών κατά 
το σχετικό έτος, παρακρατείται εντός του 
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κοινοτικού ανεξαρτήτου συστήματος 
καταγραφής συναλλαγών (CITL) και δεν 
παραχωρείται στα κράτη μέλη μέχρις 
ότου το κράτος μέλος καταβάλει το 
συγκεκριμένο πρόστιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή υπάρχει διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφούνται με ένα 
σύστημα επιβολής ποινών βάσει της απόφασης περί κοινής προσπαθείας.
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