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Τροπολογία 783
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών και οι 
εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία.

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών, οι 
εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε 
αντίστοιχα μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών και χρησιμοποιούνται για την 
παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες/δομές και 
οι εγκαταστάσεις καύσης που 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξέλιξη του αντίκτυπου της Επιτροπής δείχνει ότι εγκαταστάσεις με μικρές εκπομπές, όπως 
νοσοκομεία και πανεπιστήμια σε σχέση με τις διοικητικές επιβαρύνσεις θα έχουν το ίδιο κόστος 
με τις εγκαταστάσεις με μεγαλύτερες εκπομπές. Τα περισσότερα νοσοκομεία και νοσηλευτικά 
ιδρύματα λαμβάνουν περιορισμένα δημόσια κονδύλια και πόρους. Είναι σημαντικό να ληφθούν 
υπόψη οι προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα..

Τροπολογία 784
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 
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προϊόντων και διεργασιών και οι 
εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία.

προϊόντων και διεργασιών και οι 
εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά βιομάζα ή χρησιμοποιούν 
βιομάζα σε συνδυασμό με εφεδρικούς 
καυστήρες ορυκτών καυσίμων δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις καύσης που είναι σχεδιασμένες για χρήση βιομάζας κατά κανόνα 
υποστηρίζονται από εφεδρικούς καυστήρες.  Θα ήταν τεράστια επιβάρυνση για τις 
εγκαταστάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) με 
όλες τις απαιτήσεις περί παρακολούθησης.

Τροπολογία 785
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών και οι 
εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία.

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών, τα νοσοκομεία
και οι εγκαταστάσεις καύσης που 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 786
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην παράγραφο 2 προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

Διαγράφεται

«Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα περί σωρευτικότητας, που υπήρχε στην αρχική οδηγία και που γίνεται 
αυστηρότερος στο συμπλήρωμα που έχει υποβληθεί (ορισμός μονάδων αποτέφρωσης), υπάρχει 
κίνδυνος να συμπεριληφθεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός μικρών εγκαταστάσεων Στη χημική 
βιομηχανία υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες τοποθεσίες με πολλούς ατομικούς καυστήρες που 
είτε θα συνυπολογιστούν σωρευτικά στις ήδη υπάρχουσες στον κλάδο εγκαταστάσεις καύσης 
άνω των 20 MW, είτε, εάν θεωρηθούν συνολικά, υπερβαίνουν την οριακή τιμή και υπάγονται 
πλέον στο εμπόριο εκπομπών. Και στις δύο περιπτώσεις, μικρές εγκαταστάσεις υπόκεινται στο 
εμπόριο εκπομπών.

Τροπολογία 787
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην παράγραφο 2 προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

Διαγράφεται

«Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του
παρόντος υπολογισμού.»
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Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του κανόνα περί σωρευτικότητας, που υπήρχε στην αρχική οδηγία και που γίνεται 
αυστηρότερος στο συμπλήρωμα που έχει υποβληθεί για την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας, 
υπάρχει κίνδυνος να συμπεριληφθεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός μικρών εγκαταστάσεων Στη 
χημική βιομηχανία υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες τοποθεσίες με πολλούς ατομικούς καυστήρες 
που, λόγω της παρούσας διάταξης είτε θα συνυπολογιστούν σωρευτικά στις ήδη υπάρχουσες 
στον κλάδο εγκαταστάσεις καύσης άνω των 20 MW, είτε, εάν θεωρηθούν συνολικά, 
υπερβαίνουν την οριακή τιμή και υπάγονται πλέον στο εμπόριο εκπομπών. Τούτο αντίκειται 
στην προβλεπόμενη εξαίρεση των μικρών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τροπολογία 788
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, οι 
μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, οι 
μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού. Δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος 
υπολογισμού μονάδες με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση κάτω των 50 MW 
των οποίων η λειτουργία δεν υπερβαίνει 
τις 350 ώρες ετησίως

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ικανότητας των νοσοκομείων να 
διατηρούν ειδικές υποδομές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό 
γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, στο βαθμό που πρόκειται για εγκαταστάσεις ασφαλείας 
απαραίτητες  για τη λειτουργία των νοσοκομείων
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Τροπολογία 789
John Bowis, John Purvis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, οι
μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος υπολογισμού.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ικανότητας των εγκαταστάσεων καύσης, 
δεν λαμβάνονται υπόψη: 
(α) μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 3 MW, και
(β) μονάδες με ονομαστική θερμική 
κατανάλωση κάτω των 50 MW των 
οποίων η λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 
350 ώρες ετησίως. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον καθορισμό των ορίων πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πραγματικές εκπομπές και όχι οι 
δυνητικές εκπομπές.  Η προσέγγιση αυτή θα αποκλείσει φορείς όπως τα νοσοκομεία που πρέπει 
να έχουν μεγάλη εφεδρική  ικανότητα με τη μορφή γεννητριών για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα μόνο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα κάθε χρόνο.

Τροπολογία 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – σημείο 2 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στο σημείο 2, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

"Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εγκαταστάσεις 
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συμπαραγωγής με θερμικό δυναμικό 
μικρότερο των 35 MW, ανεξάρτητα από 
τον τομέα με τον οποίο συνδέονται."

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια μονάδα συμπαραγωγής με θερμικό δυναμικό 35 MW παράγει την ίδια ποσότητα 
θερμότητας με ένα λέβητα δυναμικότητας 20 MW, λόγω της αποτελεσματικής ταυτόχρονης 
παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη στο σύστημα εμπορίας εκπομπών θα 
μπορούσε να αποτρέψει τον επενδυτή να επενδύσει σε μια μονάδα συμπαραγωγής, λόγω του 
αυξημένου κόστους παραγωγής της εν λόγω ποσότητας θερμότητας, παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ότι 
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 1 - δραστηριότητα 1 - στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις καύσεως µε ονοµαστική 
θερµική κατανάλωση άνω των 20 MW 
(εκτός εγκαταστάσεων επικινδύνων ή 
αστικών αποβλήτων)

Εγκαταστάσεις καύσεως µε ονοµαστική 
θερµική κατανάλωση άνω των 20 MW  

Or. en

Τροπολογία 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 1 - δραστηριότητα 2 - σειρά 2 - στήλη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οπτανθρακοποιεία Οπτανθρακοποιεία - για την παραγωγή μη 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν μεταλλουργικό οπτάνθρακα είναι σαφές ότι πρέπει να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παραγωγής μετάλλων και, επομένως, να 
διαφοροποιούνται από τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν άλλους τύπους οπτάνθρακα.

Τροπολογία 793
Irena Belohorská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο α 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 1 - δραστηριότητα 2 - σειρά 2 - στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οπτανθρακοποιεία Οπτανθρακοποιεία - για την παραγωγή μη 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν μεταλλουργικό οπτάνθρακα είναι σαφές ότι πρέπει να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παραγωγής μετάλλων και, επομένως, να 
διαφοροποιούνται από τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν άλλους τύπους οπτάνθρακα.

Τροπολογία 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο β) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 2 - παράγραφος -1 (νέα)
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Τροπολογία

Οπτανθρακοποιεία - για την παραγωγή 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν μεταλλουργικό οπτάνθρακα είναι σαφές ότι πρέπει να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παραγωγής μετάλλων και, επομένως, να 
διαφοροποιούνται από τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν άλλους τύπους οπτάνθρακα.

Τροπολογία 795
Irena Belohorská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο β) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 2 - παράγραφος -1 (νέα)

Τροπολογία

Οπτανθρακοποιεία - για την παραγωγή 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν μεταλλουργικό οπτάνθρακα είναι σαφές ότι πρέπει να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παραγωγής μετάλλων και, επομένως, να 
διαφοροποιούνται από τα οπτανθρακοποιεία που παράγουν άλλους τύπους οπτάνθρακα.

Τροπολογία 796
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο β) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 2 - νέα παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής και 
δευτερογενής όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW)

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής όπου 
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 
20 MW)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή αλουμινίου δεν προκαλεί εκπομπές υπερφθορανθράκων. Οι εκπομπές CO2 από τις 
μονάδες αυτές είναι πολύ χαμηλές.

Τροπολογία 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο β) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 2 - νέα παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής και 
δευτερογενής όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW)

Παραγωγή αλουμινίου (πρωτογενής όπου 
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 
20 MW)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη βιομηχανία ανακύκλωσης αλουμινίου, η ένταξη δεν έχει κανένα νόημα, δεδομένου ότι η 
ίδια η Επιτροπή έχει επισημάνει την ανάγκη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να καταστεί πιο 
αποτελεσματική στη χρήση των πόρων και να αυξήσει την ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων 
υλών.  Η ένταξη στο ETS στέλνει εντελώς αντίθετο μήνυμα στη βιομηχανία αυτή και την 
κοινωνία.  Η ποσότητα των εκπομπών από τη βιομηχανία ανακύκλωσης αλουμινίου είναι 
επίσης τέτοια που δεν επηρεάζει τις συνολικές εκπομπές που περιλαμβάνονται στο ETS·  αφορά 
ορισμένες ΜΜΕ και οι πρόσθετες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις δεν δικαιολογούν 
την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή.
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Τροπολογία 798
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο γ - εδάφιο (i)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ 
τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 
τόνων την ημέρα ή ασβέστου, 
περιλαμβανομένης της πύρωσης δολομίτη 
και μαγνησίτη, σε περιστροφικούς 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα·

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ 
τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 
τόνων την ημέρα ή ασβέστου, 
περιλαμβανομένης της πύρωσης δολομίτη 
και μαγνησίτη, σε περιστροφικούς 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα, εκτός των 
δραστηριοτήτων ανάκτησης επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Β της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 

Τροπολογία 799
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - σημείο 3 - στοιχείο γ - εδάφιο (i)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ 
τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 
τόνων την ημέρα ή ασβέστου, 
περιλαμβανομένης της πύρωσης δολομίτη 
και μαγνησίτη, σε περιστροφικούς 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα·

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ 
τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 
τόνων την ημέρα ή ασβέστου, 
περιλαμβανομένης της πύρωσης δολομίτη 
και μαγνησίτη, σε περιστροφικούς 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους 
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 50 τόνων την ημέρα, εκτός των 
δραστηριοτήτων ανάκτησης επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Β της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Τροπολογία 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο γ) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

(ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

«ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 
4 m³ και πυκνότητας στοιβασίας ανά 
κλίβανο άνω των 300 kg/m³»· 

«/ή» 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ακολουθηθεί η αρχή που διέπει την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της 
απόδοσης με τον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων.  Ένα τριπλό όριο είναι η καλύτερη 
επιλογή για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε ένα τομέα όπου κυριαρχούν οι μικρές 
εγκαταστάσεις.  Τούτο συνάδει με το σημερινό κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος γ) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

«ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 
m³ και πυκνότητας στοιβασίας ανά 
κλίβανο άνω των 300 kg/m³»·

«ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 
m³»·

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην κατασκευή 
κεραμικού υλικού σε κλιβάνους, η ενεργειακή ένταση παρουσιάζει μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων τομέων της βιομηχανίας κεραμικών. Η αναθεώρηση του ορισμού 
της εν λόγω βιομηχανίας στο παράρτημα Ι που βασίζεται αποκλειστικά στην παραγωγική 
ικανότητα εκπεφρασμένη σε τόνους ανά ημέρα δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το ουσιώδες 
χαρακτηριστικό της κεραμικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η 
αναθεώρηση του παραρτήματος I να διατηρεί την αναφορά στην πυκνότητα του κλιβάνου, 
εκπεφρασμένη σε kg/m3.
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Τροπολογία 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο γ) – εδάφιο (ii)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

(ii) στην τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι 
ακόλουθοι όροι:

«ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 
m³ και πυκνότητας στοιβασίας ανά 
κλίβανο άνω των 300 kg/m³»· 

«ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 
m³»· 

Or. en

Τροπολογία 803
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – στοιχείο γ) – εδάφιο (iii) 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 3 - στήλη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις για την ξήρανση ή πύρωση 
γύψου ή για την παραγωγή γυψοσανίδων 
και άλλων προϊόντων γύψου, όπου 
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 
20 MW.

Εγκαταστάσεις για την ξήρανση ή πύρωση 
γύψου ή για την παραγωγή γυψοσανίδων 
και άλλων προϊόντων γύψου και άλλων 
υποκατάστατων οικοδομικών προϊόντων, 
όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης 
με ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω 
των 20 MW.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των οικοδομικών προϊόντων τα οποία μπορούν να 
υποκαταστήσουν προϊόντα γύψου, καλυπτόμενα, με τον τρόπο αυτό, από το ETS.
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Τροπολογία 804
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4 – στήλη 1 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – νέα κατηγορία 1- σειρά 6 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών 
προϊόντων με πυρόλυση, αναμόρφωση, 
μερική ή πλήρη οξείδωση ή με παρόμοιες 
διεργασίες, παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 100 τόνων την ημέρα

Παραγωγή αιθυλενίου και προπυλενίου με 
πυρόλυση ή αναμόρφωση, παραγωγικού 
δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπούν οι διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, οι ορισμοί πρέπει να 
διατυπωθούν όσο το δυνατόν σαφέστερα.

Τροπολογία 805
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4 – στήλη 1 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – νέα κατηγορία 1- σειρά 7 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση, παραγωγικού 
δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπούν οι διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, οι ορισμοί πρέπει να 
διατυπωθούν όσο το δυνατόν σαφέστερα.
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Τροπολογία 806
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 4  
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - νέα κατηγορία 1 - σειρά 7 - στήλη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω 
των 25 τόνων την ημέρα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική 
οξείδωση μεθανίου παραγωγικού 
δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους τεχνικής αποσαφήνισης.

Τροπολογία 807
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 4 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - νέα κατηγορία 1 - σειρά 8α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθάνιο (CH4), που απαντά σε ενεργά 
ανθρακωρυχεία και το οποίο 
απορροφάται είτε στην εσωτερική δομή 
του άνθρακα, ως ελεύθερο αέριο εντός
του χώρου κενών του άνθρακα είτε ως 
ελεύθερο αέριο σε στρώματα 
πετρωμάτων που γειτνιάζουν με 
κοιτάσματα άνθρακα, το οποίο αρχικά 
απελευθερώνεται λόγω των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από τον τομέα αυτό αντιπροσωπεύουν το 7,9% των εκπομπών μεθανίου της ΕΕ-25 
και ισοδυναμούν με το 0,7% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ-25.

Τροπολογία 808
Caroline Lucas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 4 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - νέα κατηγορία 2 - στήλη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου 

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου 

Εγκαταστάσεις δέσμευσης αερίων 
θερμοκηπίου για τους σκοπούς μεταφοράς 
και γεωλογικής αποθήκευσης σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Εγκαταστάσεις δέσμευσης αερίων 
θερμοκηπίου για τους σκοπούς μεταφοράς 
και γεωλογικής αποθήκευσης σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ, εκτός της 
ενισχυμένης ανάκτησης 
υδρογονανθράκων.

Αγωγοί για τη μεταφορά αερίων 
θερμοκηπίου για γεωλογική αποθήκευση 
σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Αγωγοί για τη μεταφορά αερίων 
θερμοκηπίου για γεωλογική αποθήκευση 
σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ, εκτός της 
ενισχυμένης ανάκτησης 
υδρογονανθράκων.

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει της οδηγίας 
xxxx/xx/ΕΚ

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει της οδηγίας 
xxxx/xx/ΕΚ, εκτός της ενισχυμένης 
ανάκτησης υδρογονανθράκων.

Or. en
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Τροπολογία 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 4 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - νέα κατηγορία 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου
Εγκαταστάσεις δέσμευσης αερίων 
θερμοκηπίου για τους σκοπούς μεταφοράς 
και γεωλογικής αποθήκευσης σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Αγωγοί για τη μεταφορά αερίων 
θερμοκηπίου για γεωλογική αποθήκευση 
σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει της οδηγίας 
xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Τροπολογία

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
Εγκαταστάσεις δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα για τους σκοπούς μεταφοράς και 
γεωλογικής αποθήκευσης σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας 
xxxx/xx/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Αγωγοί για τη μεταφορά διοξειδίου του 
άνθρακα για γεωλογική αποθήκευση σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Or. en
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Αιτιολόγηση

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Τροπολογία 810
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο 4 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - νέα κατηγορία 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου
Εγκαταστάσεις δέσμευσης αερίων 
θερμοκηπίου για τους σκοπούς μεταφοράς 
και γεωλογικής αποθήκευσης σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Αγωγοί για τη μεταφορά αερίων 
θερμοκηπίου για γεωλογική αποθήκευση 
σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει της οδηγίας 
xxxx/xx/ΕΚ

Όλα τα αέρια θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II

Τροπολογία

Δέσμευση, μεταφορά και γεωλογική 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
Εγκαταστάσεις δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα για τους σκοπούς μεταφοράς και 
γεωλογικής αποθήκευσης σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας 

Διοξείδιο του άνθρακα
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xxxx/xx/ΕΚ
Αγωγοί για τη μεταφορά διοξειδίου του 
άνθρακα για γεωλογική αποθήκευση σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας xxxx/xx/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS ) είναι συνήθως CO2. Δεν 
πρέπει να υπάρχει περιττή επέκταση της παρακολούθησης.

Τροπολογία 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 4 α (νέο) 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι - πίνακας - κατηγορία 4 ("Άλλες δραστηριότητες") - στήλη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Οι όροι "Άλλες δραστηριότητες" 
αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την 
παραγωγή

(α) πούλπας από ξυλεία ή άλλα 
ινώδη υλικά συμπεριλαμβανομένων
των εγκαταστάσεων καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση 
άνω των 20 MW 
(β) χαρτιού και χαρτονιού με 
παραγωγική ικανότητα άνω των 20 
τόνων ημερησίως όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση 
άνω των 20 MW.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίση μεταχείριση των εγκαταστάσεων όλων των κλάδων του Παραρτήματος 1. Η Επιτροπή 
έκανε αλλαγές μόνο στις πρόσφατα προστεθείσες κατηγορίες, ενώ ξέχασε να κάνει το ίδιο και 
στους υπάρχοντες κλάδους που ήδη περιλαμβάνονταν στο Παράρτημα 1. Η τροπολογία 
ταιριάζει καλύτερα με τον ορισμό περί ηλεκτρογεννήτριας και προσφέρει μια σαφή εναρμόνιση 
των σημερινών θέσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία 812
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4α (νέα) – στήλη 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – νέα κατηγορία 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Προστίθεται η ακόλουθη κατηγορία 
δραστηριοτήτων:
«Ηλεκτροβόρες παραγωγικές διεργασίες:
Παραγωγή χλωρίνης, καυστικής σόδας, 
καυστικής ποτάσας και αλάτων αλκοόλης 
με ηλεκτρόλυση
Παραγωγή υδροφθορικού οξέος με 
ηλεκτρόλυση
Παραγωγή αερίων με διαχωρισμό αέρος
Παραγωγή καρβιδίων σε ηλεκτρική 
κάμινο
Παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου 
Παραγωγή πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Παραγωγή πολυκοκκώδους άνθρακα και 
γραφίτη

Or. de

Τροπολογία 813
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 

εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα

Άσβεστος
Τσιμέντο
Σίδηρος και χάλυβας
Κεραμικά
Χημικά
Άργιλος
Γυαλί
Πούλπα και χαρτί"*
* Όλοι οι τομείς προς διευκρίνιση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από 
την έγκριση της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πολλοί τομείς της βιομηχανίας έντασης ενέργειας εκτίθενται σε 
διαρροές άνθρακα.  Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές ποιοι τομείς δεν 
είναι εκτεθειμένοι σε διαρροές άνθρακα και έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν το κόστος.  
Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στον τομέα της διύλισης. 

Τροπολογία 814
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 

εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα

Τσιμέντο
Κεραμικά
Χημικά
Άργιλος
Γυαλί
Σίδηρος και χάλυβας
Άσβεστος
Πούλπα και χαρτί"*
* Όλοι οι τομείς προς διευκρίνιση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από 
την έγκριση της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράρτημα εισαγόμενο με το άρθρο 3 v (νέο) για να καταγραφούν οι τομείς που 
αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
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παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα

Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 
εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα”
Σίδηρος και χάλυβας
Χύτευση
Βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου
Βιομηχανία χαρτιού
Βιομηχανία παραγωγής λιπασμάτων
Βαρειά χημική και πετροχημική 
βιομηχανία
…*”

* τομείς θα καθοριστούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πριν από την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα που προστίθεται με το (νέο) άρθρο 3 κδ έχει ως στόχο την απαρίθηση των 
τομέων που εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο από άποψη διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 816
Irena Belohorská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:
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"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Κατάλογος ενεργοβόρων τομέων 

εκτεθειμένων σε μεγάλο κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα

Τσιμέντο
Κεραμικά
Χημικά
Άργιλος
Γυαλί
Σίδηρος και χάλυβας
Άσβεστος
Πούλπα και χαρτί"*
* Όλοι οι τομείς προς διευκρίνιση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από 
την έγκριση της παρούσας οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράρτημα εισαγόμενο με το άρθρο 3 w (νέο) για να καταγραφούν οι τομείς που 
αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 817
Péter Olajos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"Παράρτημα Ια
Ελάχιστες απαιτήσεις για μία διεθνή 

συμφωνία
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Μία διεθνής συμφωνία που 
συμπεριλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία τομεακή 
διεθνής συμφωνία για τις εν λόγω 
βιομηχανίες, πρέπει να συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις εν λόγω βιομηχανίες:
(i) συμμετοχή των χωρών που 
αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη μάζα του 
85% τουλάχιστον της παραγωγής,
(ii) ισοδύναμοι στόχοι εκπομπών CO2,

(iii) παρόμοια συστήματα μείωσης των 
εκπομπών με ισοδύναμο αποτέλεσμα που 
επιβάλλονται από όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες ή από χώρες με μη ισοδύναμους 
στόχους εκπομπών CO2 σε τομείς που 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα,
(iv) τα ανταγωνιστικά υλικά πρέπει να 
υπόκεινται σε ισοδύναμους περιορισμούς, 
λαμβανομένων υπόψη θεμάτων που 
άπτονται των κύκλων ζωής,
(v) ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό πρέπει να επικεντρώνεται στον προσδιορισμό κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των διαρροών άνθρακα που μπορεί να συμβούν σε ορισμένους τομείς, ακόμη και 
αν υπάρχει διεθνής συμφωνία που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 1β 
(νέο).

Τροπολογία 818
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:
"Παράρτημα Ια
Ελάχιστες απαιτήσεις για μια διεθνή 
συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των 
διαρροών άνθρακα
Μία διεθνής συμφωνία που 
συμπεριλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία τομεακή 
διεθνής συμφωνία για τις εν λόγω 
βιομηχανίες, πρέπει να συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις εν λόγω βιομηχανίες:
a) συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
αντιστοιχεί μία κρίσιμη μάζα παραγωγής,
β) ισοδύναμοι στόχοι CO2 με ισοδύναμα 
αποτελέσματα έως το 2020 το αργότερο 
που θα επιβληθούν σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες· και
γ) ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης.
Επιπλέον :
α) σε χώρες με μη ισοδύναμους στόχους 
εκπομπών CO2, θα πρέπει να επιβληθούν 
μέχρι το 2020 το αργότερο μέτρα με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα σε τομείς οι 
οποίοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, 
και
β) η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα 
για να συμπεριλάβει τους εισαγωγείς από 
τις χώρες που δεν καλύπτονται από τη 
συμφωνία, και
γ) υλικά που ανταγωνίζονται υλικά που 
παράγονται από βιομηχανίες εντάσεως 
ενέργειας υπόκεινται σε ισοδύναμους 
περιορισμούς λαμβανομένου υπόψη του 
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κύκλου ζωής."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρει μια διεθνής συμφωνία και η 
εφαρμογή της, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και οικονομική ασφάλεια 
για να προσδιοριστούν οι απαραίτητες απαιτήσεις που πρέπει να προβλέπει μια τέτοια διεθνής 
συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 819
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"Παράρτημα Ια
Ελάχιστες απαιτήσεις για μια διεθνή 

συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των 
διαρροών άνθρακα

(α) Μία διεθνής συμφωνία που 
συμπεριλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία τομεακή 
διεθνής συμφωνία για τις εν λόγω 
βιομηχανίες, πρέπει να συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις εν λόγω βιομηχανίες:
(i) συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
αντιστοιχεί μία κρίσιμη μάζα παραγωγής, 
και
(ii) ισοδύναμοι στόχοι CO2 με ισοδύναμα 
αποτελέσματα έως το 2020 το αργότερο 
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που θα επιβληθούν σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες· και
(iii) ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης. 
(β) Επιπλέον: 
(i) σε χώρες με μη ισοδύναμους στόχους 
εκπομπών CO2, θα πρέπει να επιβληθούν 
μέχρι το 2020 το αργότερο μέτρα με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα σε τομείς, οι 
οποίοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα·
(ii) η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα 
για να συμπεριλάβει τους εισαγωγείς από 
τις χώρες που δεν καλύπτονται από τη 
συμφωνία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρει μια διεθνής συμφωνία και η 
εφαρμογή της, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και οικονομική ασφάλεια 
για να προσδιοριστούν οι απαραίτητες απαιτήσεις που πρέπει να προβλέπει μια τέτοια διεθνής 
συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας.

Τροπολογία 820
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Προστίθενται τα ακόλουθα ως παράρτημα 
Iα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"Παράρτημα Ια
Ελάχιστες απαιτήσεις για μια διεθνή 

συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των 
διαρροών άνθρακα
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(α) Μία διεθνής συμφωνία που 
συμπεριλαμβάνει τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή μία τομεακή 
διεθνής συμφωνία για τις εν λόγω 
βιομηχανίες, πρέπει να συμμορφώνεται 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια 
προκειμένου να παρέχει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στις εν λόγω βιομηχανίες:
(i) συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
αντιστοιχεί μία κρίσιμη μάζα παραγωγής, 
και
(ii) ισοδύναμοι στόχοι CO2 με ισοδύναμα 
αποτελέσματα έως το 2020 το αργότερο που 
θα επιβληθούν σε όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες· και
(iii) ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα 
παρακολούθησης και εξακρίβωσης. 
(β) Επιπλέον: 
(i) σε χώρες με μη ισοδύναμους στόχους 
εκπομπών CO2, θα πρέπει να επιβληθούν 
μέχρι το 2020 το αργότερο μέτρα με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα σε τομείς οι οποίοι, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτονται από 
το κοινοτικό σύστημα·
(ii) η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για 
να συμπεριλάβει τους εισαγωγείς από τις 
χώρες που δεν καλύπτονται από τη 
συμφωνία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρει μια διεθνής συμφωνία και η 
εφαρμογή της, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και οικονομική ασφάλεια 
για να προσδιοριστούν οι απαραίτητες απαιτήσεις που πρέπει να προβλέπει μια τέτοια διεθνής 
συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας.
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Τροπολογία 821
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα IIα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

Διαγράφεται

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων 
που τίθενται προς πλειστηριασμό από 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 σημείο α), για τους 
σκοπούς της αλληλεγγύης και της 
ανάπτυξης στην Κοινότητα με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος

Ποσοστό του 
κράτους μέλους

Βέλγιο 10%

Βουλγαρία 53%

Τσεχική 
Δημοκρατία

31%

Εσθονία 42%

Ελλάδα 17%

Ισπανία 13%

Ιταλία 2%

Κύπρος 20%

Λετονία 56%

Λιθουανία 46%

Λουξεμβούργο 10%

Ουγγαρία 28%
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Μάλτα 23%

Πολωνία 39%

Πορτογαλία 16%

Ρουμανία 53%

Σλοβενία 20%

Σλοβακία 41%

Σουηδία 10%

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζεται με τα 
υπάρχοντα οικονομικά μέσα, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία ή η συνεισφορά στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό. Ο συντάκτης της τροπολογίας υποστηρίζει εξ άλλου την εισηγήτρια, στο στόχο 
της να επιβληθεί η διάθεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των κονδυλίων που 
συγκεντρώνονται με τον πλειστηριασμό, σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες. Και για το 
λόγο αυτό, η διάταξη κρίνεται περιττή.

Τροπολογία 822
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI α(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα IIα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

Διαγράφεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων 
που τίθενται προς πλειστηριασμό από 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 σημείο α), για τους 
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σκοπούς της αλληλεγγύης και της 
ανάπτυξης στην Κοινότητα με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών και την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος

Βέλγιο                10%
Βουλγαρία         53%
Τσεχική Δημοκρατία 31%
Εσθονία                  42%
Ελλάδα                  17%
Ισπανία                  13%
Ιταλία                      2%
Κύπρος                 20%
Λετονία                 56%
Λιθουανία             46%
Λουξεμβούργο      10%
Ουγγαρία              28%
Μάλτα                   23%
Πολωνία               39%
Πορτογαλία         16%
Ρουμανία             53%
Σλοβενία              20%
Σλοβακία             41%
Σουηδία              10%

Or. en

(σε συνδυασμό με την τροπολογία 9 στο άρθρο 10)

Αιτιολόγηση

Δεν βλέπουμε για ποιο λόγο τα θέματα της πολιτικής συνοχής πρέπει να περιληφθούν στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS).

Τροπολογία 823
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙI α(νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα ΙI β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
Προστίθενται τα ακόλουθα ως 
παράρτημα IIβ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

"Παράρτημα ΙΙβ
Αρχές για τους πλειστηριασμούς 

Αρχή 1
Ορθολογική διαμόρφωση των τιμών 
εκπομπών/ενέργειας
Αρχή 2
Διαβάθμιση της επιβάρυνσης σε ένα 
χρονικό διάστημα
Αρχή 3
Εξουδετέρωση των συνεπειών της 
διαρροής άνθρακα
Αρχή 4
Υποστήριξη της συμπαραγωγής 
Αρχή 5
Προστασία έναντι της διαφυγής προς τις 
"χαμηλές εκπομπές" 
Αρχή 6
Κάθε δικαίωμα πρέπει να συνδέεται με 
κάποια υποχρέωση, οπότε το δικαίωμα 
εκπομπών πρέπει να συνδέεται με 
υποχρεωτική παραγωγή ενέργειας 
Αρχή 7
Ίσοι όροι ανταγωνισμού, πράγμα που 
σημαίνει περιορισμό των οντοτήτων που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 
πλειστηριασμό στους φορείς που 
βρίσκονται σε συγκεκριμένη χώρα 
(εγχώριες δημοπρασίες) ή τουλάχιστον σε 
ομάδα χωρών με παρόμοια 
απανθράκωση
Αρχή 8
Θέσπιση ελάχιστης, μολονότι σταδιακά 
αυξανόμενης, τιμής για τα δικαιώματα 
εκπομπών ως αρχικής τιμής προσφοράς 
(οριακή τιμή) για τους πλειστηριασμούς, 
που θα αρχίζει από 20 €/τόνο CO2 το 
2013 και θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 
5€ για να φθάσει τα 55€/τόνο CO2 το 
2020.
Αρχή 9
Θέσπιση μέγιστης, μολονότι σταδιακά 
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αυξανόμενης, τιμής για δικαιώματα 
εκπομπών ως σταδιακά αυξανόμενου 
χρηματικού προστίμου, που θα αρχίζει 
από 30 €/τόνο CO2 το 2013 και θα 
αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 10€ για να 
φθάσει τα 100€/τόνο CO2 το 2020."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα εμπειρία από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
καταδεικνύει ότι οι τιμές υπόκεινται σε αρκετά έντονες διακυμάνσεις.  Αυτή η σημαντική 
αστάθεια συνεπάγεται αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο και, συνεπώς, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο 
για τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις, γεγονός που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμιο για 
τον τομέα της ενέργειας, διότι ο τομέας έχει μεγάλη ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης, 
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους ως προς τις εκπομπές.  Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
ένα μηχανισμό ο οποίος θα περιόριζε σημαντικά το δυνητικό εύρος των διακυμάνσεων των 
τιμών ETS, ιδίως κατά την πρώιμη φάση του πλειστηριασμού.
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