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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0016),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0043/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2008), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
διατυπώσει τη σαφή δέσμευσή του για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 
30% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
δεσμεύσεις για συγκρίσιμες μειώσεις των 
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εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών.

εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και ότι οι πιο προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν 
δεόντως, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και 
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Έως το 
2050, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 1990. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 
μειώσεων των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων της ναυτιλίας και 
της αεροπορίας. Με τη συμπερίληψή της 
στο κοινοτικό σύστημα, η αεροπορία 
συμβάλλει στις κατά 20% και 30% 
μειώσεις εκπομπών μέσω. Μέχρις ότου 
στο κοινοτικό σύστημα περιληφθεί και η 
ναυτιλία, πράγμα που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 
2015, οι εκπομπές που προέρχονται από 
τη ναυτιλία πρέπει να περιληφθούν στην 
απόφαση για την προσπάθεια των 
κρατών μελών να συμμορφωθούν στις 
κοινοτικές δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 
2020.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Λόγω του εύρους και της ταχύτητας 
της παγκόσμιας αποδάσωσης, έχει 
ζωτική σημασία τα έσοδα που 
προέρχονται από πλειστηριασμούς στο 
κοινοτικό σύστημα να αξιοποιηθούν για 
τη μείωση της αποδάσωση και την 
αύξηση της αειφόρου αναδάσωσης και 
αναγέννησης των δασών. Επιπλέον, η ΕΕ 
πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση 
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της καθιέρωσης ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου συστήματος για τη
μείωση της αποδάσωσης και την αύξηση 
της αειφόρου αναδάσωσης και 
αναγέννησης των δασών. Στα έσοδα 
πρέπει να συμβάλλουν τα κράτη μέλη με 
βάση ένα «συνασπισμό των προθύμων» 
σε ένα κοινοτικό ή διεθνές ταμείο που θα 
αποδεσμεύει πόρους γι' αυτόν ή άλλους 
σκοπούς σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2, ενώ δεν πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
κατανομή για τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, καθώς κίνητρο για 
τον σκοπό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται να επιστρέφονται 
δικαιώματα για εκπομπές που 
αποθηκεύονται. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 
δικαιώματα για θερμότητα παραγόμενη 
μέσω συμπαραγωγής υψηλής 
αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2004/8/ΕΚ, σε περίπτωση που 
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την 
παραγωγή θερμότητας με αυτήν τη 
μέθοδο από εγκαταστάσεις σε άλλους 
τομείς, προς αποφυγή στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

(16) Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός 
πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα 
από το 2013 και μετά για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένης 
υπόψη της δυνατότητάς τους να 
μετακυλύουν το αυξημένο κόστος του 
CO2. Σε περίπτωση που οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι παραγωγοί 
θέρμανσης ή ψύξης μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για την εν 
λόγω θέρμανση ή ψύξη, προς αποφυγή 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού λόγω του 
αυξημένου κόστους CO2.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη  16α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Το κυριότερο μακροπρόθεσμο 
κίνητρο για τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα είναι ότι δεν απαιτείται να 
εξαγοράζονται δικαιώματα για εκπομπές 
C02 που αποθηκεύονται μονίμως. 
Επιπλέον, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
των πρώτων εμπορικών εγκαταστάσεων, 
πρέπει να αξιοποιηθούν τα έσοδα των 
πλειστηριασμών και να κατανεμηθούν 
συμπληρωματικά δικαιώματα από το 
αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους 
στις 12 πρώτες τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις της ΕΕ ή οιασδήποτε 
τρίτης χώρας που έχει κυρώσει τη
μελλοντική διεθνή συμφωνία για την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων (δείκτες αναφοράς) ούτως ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα 
υποκατάστατα, τις εναλλακτικές 
διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση 
βιομάζας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει 
να παρέχουν κίνητρα για την αύξηση των 
εκπομπών ενώ πρέπει να διασφαλίζουν τον 
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού 
τέτοιων δικαιωμάτων. Οι κατανομές 
πρέπει να καθορίζονται πριν από τη 
περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να 
επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της 
αγοράς. Επίσης, πρέπει να αποτρέπουν τις 
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό της αγοράς για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και τη θερμότητα που παρέχεται 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς 
αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

και τη δέσμευση και αποθήκευση αερίων 
θερμοκηπίου. Παρά τη διαθεσιμότητα 
των ηλεκτρικών καμίνων βολταϊκού 
τόξου ως εναλλακτικής διαδικασίας 
παραγωγής, οι εν λόγω εναρμονισμένοι 
κανόνες μπορούν επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις εκπομπές που έχουν σχέση με 
τη χρήση καυσίμων αερίων αποβλήτων 
από υψικαμίνους όταν η παραγωγή των 
εν λόγω αερίων αποβλήτων δεν μπορεί να 
αποφευχθεί στην παραγωγή χάλυβα με τη 
διαδικασία παραγωγής των υψικαμίνων 
εμπλουτισμένου οξυγόνου· σε σχέση με 
αυτό, οι κανόνες μπορούν να προβλέπουν 
την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για 
τις υψικαμίνους απ’ όπου παράγονται 
τέτοιου είδους αέρια. Τέτοιοι κανόνες δεν 
πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την 
αύξηση των εκπομπών ενώ πρέπει να 
διασφαλίζουν τον πλειστηριασμό ενός 
αυξημένου ποσοστού τέτοιων 
δικαιωμάτων. Οι κατανομές πρέπει να 
καθορίζονται πριν από τη περίοδο 
εμπορίας ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
σωστή λειτουργία της αγοράς. Επίσης, 
πρέπει να αποτρέπουν τις ανάρμοστες 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της 
αγοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα και τη 
θερμότητα και τη θέρμανση και ψύξη που 
παρέχεται στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, πρέπει να 
αποτρέπουν τις αδικαιολόγητες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν από έναν φορέα και η 
παραγωγή έχει παραχωρηθεί σε 
εξωτερικές εγκαταστάσεις. Οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους 
νεοεισερχόμενους που αναπτύσσουν ίδιες 
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν 
μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς 
αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό 
εντός της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει 
να γίνονται δωρεάν κατανομές για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 
νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
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έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, μπορεί να 
προκληθεί αύξηση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου 
η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους 
περιορισμούς αναφορικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ 
ταυτόχρονα ενδέχεται να βρεθούν σε 
οικονομικά δυσχερή θέση ενεργοβόροι 
κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της 
Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα προβεί 
στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων έως 
και 100% σε κλάδους ή επιμέρους κλάδους 
που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς 
και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 

(19) Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση 
μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης που θα 
επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 2°C και ενθαρρύνεται από την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο Μπαλί προς 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε 
περίπτωση που άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διεθνή σύμβαση, μπορεί να 
προκληθεί αύξηση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις 
χαμηλότερης αποδοτικότητας όσον 
αφορά τις εκπομπές C02 σε τρίτες χώρες 
όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε 
παρόμοιους περιορισμούς αναφορικά με το 
διοξείδιο του άνθρακα («διαρροή 
άνθρακα»), ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να 
βρεθούν σε οικονομικά δυσχερή θέση 
ενεργοβόροι κλάδοι και επιμέρους κλάδοι 
της Κοινότητας οι οποίοι υπόκεινται στον 
διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα αυτή 
μπορεί να υπονομεύσει την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και το 
όφελος των δράσεων της Κοινότητας. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διαρροής άνθρακα, η Κοινότητα θα προβεί 
στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων έως 
και 100% σε κλάδους ή επιμέρους κλάδους 
που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ο 
προσδιορισμός των συγκεκριμένων 
κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς 
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προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

και των απαιτούμενων μέτρων θα 
υποβάλλεται σε επαναξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνεται δράση εκεί που χρειάζεται 
και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους
κλάδους όπου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και παράγεται με 
υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση μπορεί να συνεκτιμηθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει 
η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Το ΣΕΔΕ της ΕΕ και τα συστήματα 
εμπορίας εκπομπών άλλων χωρών πρέπει 
να διευκολύνουν τη ζήτηση πιστωτικών 
μορίων από πραγματικές, εξακριβώσιμες, 
προσθετικές και μόνιμες μειώσεις 
εκπομπών από έργα σε χώρες που 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στην 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 
Από τη στιγμή που κάποιες χώρες 
κυρώσουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, 
πιστωτικά μόρια της μορφής του 
«χρυσού κανόνα» από τις χώρες αυτές
πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλα τα 
συστήματα εμπορίας εκπομπών. 
Προκειμένου να παρέχεται 
προβλεψιμότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βεβαιώνονται σχετικά με τη 
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επιτρέψουν την αποταμίευση των εν λόγω 
CER και ERU, στο πλαίσιο περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων 
πιστωτικών μορίων, η διαβεβαίωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται μέσα από την 
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη 
στους φορείς να ανταλλάσσουν τα CER 
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με 
δικαιώματα που θα ισχύουν από το 2013 
και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
δέχονται CER και ERU τα οποία δεν είναι 
βέβαιο ότι θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 
υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών τους, η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά 
με τα μόρια CER που εκχωρούνται από 
έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από 
το 2013 για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά.

δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν CER 
και ERU μετά το 2012 και CER και ERU 
της μορφής του «χρυσού κανόνα». Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
πιστωτικά μόρια κατά την περίοδο από 
το 2013 στο 2020, μέχρι κατά μέσον όρο 
το ύψος του 5%  των εκπομπών τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν 
λιγότερο από το 6,5% των ERU και CER 
σε σύγκριση με τις εκπομπές τους το 2005 
κατά την περίοδο 2008 - 2012 και δεν 
μεταφέρουν δικαιώματα με βάση το 
άρθρο 11α, παράγραφος 2. Με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται ότι κατά την περίοδο 
2008 - 2012, οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
περιορίσουν αποτελεσματικά τις 
εκπομπές τους κάτω από τα επίπεδα του 
2005. Επιπλέον, προβλέπει τη χρήση 1,9 
δισεκατομμυρίων τόνων κατά την 
περίοδο 2008 - 2020 ή συμπληρωματική 
ποσότητα 500 εκατομμυρίων τόνων πέρα 
από την πρόταση της Επιτροπής, που 
αντιστοιχεί στο 50% της προσπάθειας. 
Καθώς η μεταφορά μορίων CER και 
μονάδων ERU που ανήκουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ 
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή 
δυνάμει διεθνών συμβάσεων 
(«αποταμίευση» CER και ERU) πριν από 
το 2015, και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να επιτρέψουν την αποταμίευση 
των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο 
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης 
τέτοιων πιστωτικών μορίων, η 
διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
μέσα από την απαίτηση να επιτρέπουν τα 
κράτη μέλη στους φορείς να 
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών πριν 
από το 2012 με δικαιώματα που θα 
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για την 
υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών 
δεσμεύσεών τους, η απαίτηση αυτή δεν 
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πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2014. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν την 
ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια 
CER που εκχωρούνται από έργα τα οποία 
έχουν καταρτιστεί πριν από το 2013 για 
μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ πρέπει να διατηρηθεί υψηλός βαθμός ευελιξίας στο σχέδιο, πρωταρχική σημασία έχει τα 
έργα JI/CDM να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένους κανόνες και προδιαγραφές προκειμένου 
να διασφαλίζονται πραγματικές και εξακριβώσιμες μειώσεις των εκπομπών.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

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

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

«Προβλέπει επίσης την αύξηση των 
μειώσεων των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα 
επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης για 
την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος». Η Κοινότητα πρέπει να 
προχωρήσει στην εφαρμογή της κατά 
30% μείωσης από τα επίπεδα του 1990 
που θα πραγματοποιηθεί με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης 
από πλευράς της Κοινότητας μιας 
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής οι αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας δεν ορίζονται 
πλέον ως «νεοεισερχόμενοι». Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια διαφοροποίηση επιτρέποντας 
μόνο στις νέες εγκαταστάσεις πιστωτικά μόρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αφήνοντας 
τις αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας στους πλειστηριασμούς. Η πρόταση της Επιτροπής 
δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ των νέων εγκαταστάσεων και των αναβαθμίσεων της 
παραγωγικής ικανότητας, μην υιοθετώντας την πιο αποδοτική προσέγγιση και πλήττοντας εν 
δυνάμει την καινοτομία στην υφιστάμενη διαδικασία.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή, από την 30η Σεπτεμβρίου 
2009, δημοσιεύει την απόλυτη ποσότητα 
δικαιωμάτων για το 2013, βάσει των 
συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων 
που εκχωρούν ή πρόκειται να 
εκχωρήσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια κατανομής τους για την 
περίοδο 2008 έως 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα δικαιωμάτων που εκχωρούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δικαιωμάτων για την περίοδο 2008 έως 2012, πρέπει να έχει καθοριστεί πριν από το 
2010, οπότε η ημερομηνία αυτή μπορεί να μεταφερθεί ενωρίτερα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 6Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 9α, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αποκλείονται από το κοινοτικό σύστημα 
σύμφωνα με το άρθρο 27, η συνολική 
ποσότητα δικαιωμάτων μειώνεται 
αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αποκλειστούν από το κοινοτικό σύστημα, η ποσότητα των 
δικαιωμάτων πρέπει να μειωθεί αναλόγως προκειμένου να διασφαλιστεί το συνολικό ανώτατο 
όριο του σχεδίου.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη 
θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα 
δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται 
δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α.

1. Για χρονικές περιόδους από το 2013 
και εφεξής, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα τα 
οποία δεν κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα 
με το άρθρο 10α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 η Επιτροπή καθορίζει, με βάση 
εκθέσεις που υποβάλλονται και σύμφωνα 
με το άρθρο 10α, παράγραφος 6, και 
δημοσιεύει, τις προβλεπόμενες ποσότητες 
δικαιωμάτων σε επίπεδο Κοινότητας που 
πρόκειται να τεθούν σε δημοπρασία για 
την περίοδο 2013 έως 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του ΣΕΔΕ όσο και του κλάδου της 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι δημοπρασίες δικαιωμάτων για μετά το 2013 να πραγματοποιηθούν 
αρκετά πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2013.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον 20% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων 
των εισπράξεων από πλειστηριασμούς 
που αναφέρονται στο σημείο β) αυτής, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

3. Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, με βάση ένα 'συνασπισμό των 
προθύμων', σε ταμείο που θεσπίζεται σε 
κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της 
συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, με στόχο την 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τη χρηματοδότηση 
έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση 
των εκπομπών και την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών·

(α) ένα τέταρτο για μέτρα που 
συμβάλλουν σε ταμεία που στοχεύουν 
στην αποτροπή της αποδάσωσης και την 
αύξηση της αναδάσωσης και 
αναγέννησης των δασών σε χώρες που 
έχουν κυρώσει τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη:

- τα δικαιώματα και τις ανάγκες του 
αυτόχθονος πληθυσμού·
- τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· και
- την αειφόρο χρήση των δασικών πόρων·

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με στόχο την τήρηση της 
δέσμευσης της ΕΕ για χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20% έως το 2020, καθώς και 
την τήρηση της δέσμευσης της 
Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020·

(β) ένα τέταρτο για τη μείωση των 
εκπομπών σε χώρες που έχουν κυρώσει 
τη μελλοντική διεθνή συμφωνία και για 
τη μεταφορά τεχνολογίας στις χώρες 
αυτές, π.χ. μέσω του Παγκόσμιου 
Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας·

(γ) τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 

(γ) το ήμισυ για τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις 
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από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα

που έχει η κλιματική αλλαγή σε χώρες 
που έχουν κυρώσει τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος. 

(δ) μέτρα με στόχο την αποφυγή της 
αποδάσωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·
(ε) τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος·
(στ) την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης· 
και
(ζ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση του κοινοτικού 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μη χρησιμοποιηθέντα με βάση την 
παράγραφο 3 έσοδα, περιλαμβανομένων 
όλων των εσόδων που προέρχονται από 
τους πλειστηριασμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2β, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται:
(α) για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, για την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και 
για τη χρηματοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης για τη μείωση των εκπομπών 
και την προσαρμογή, περιλαμβανομένης 
και της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
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Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας·

(β) για την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας που να 
ανταποκρίνονται στην κοινοτική 
δέσμευση για χρήση 20% ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας μέχρι το 2020·
(γ) για τη συμμόρφωση στην κοινοτική 
δέσμευση για αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας κατά 20% μέχρι το 2020·
(δ) για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 
καύση άνθρακα·
(ε) για τη χρηματοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών 
στους τομείς που καλύπτονται από το 
πεδίο αναφοράς της οδηγίας·
(στ) για συμπληρωματικά μέτρα για την 
αποφυγή της αποδάσωσης και την 
προώθηση της αειφόρου αναδάσωσης και 
αναγέννησης και διαχείρισης των δασών 
στην Ευρώπη, καθώς και την παραγωγή 
και κινητοποίηση ανατροφοδοτούμενης 
βιομάζας στην Κοινότητα·
(ζ)  για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, επί 
παραδείγματι, με την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης·
(η) για την ενθάρρυνση της μεταστροφής 
προς τους χαμηλών εκπομπών τρόπους 
μεταφοράς, περιλαμβανομένης και της 
αλλαγής των τρόπων μεταφοράς και την 
αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους 
της ενεργείας για την ηλεκτροκίνηση των 
σιδηροδρόμων· και
(θ) για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών για τη διαχείριση του 
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κοινοτικού συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει, καταρχάς, να χρησιμοποιούνται για την προώθηση των 
μελλοντικών τομέων χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα με την επανεπένδυση πόρων στους 
σχετικούς τομείς.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 10, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
εισπράξεων για κάθε έναν από τους εν 
λόγω σκοπούς στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν δυνάμει της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ.

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
εισπράξεων για κάθε έναν από τους 
σκοπούς που εκτίθενται στις 
παραγράφους 3 και 3α, στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν δυνάμει της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο ανοιχτό, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις Η μορφή των 

5. Έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη 
διαχείριση και άλλες πτυχές των 
πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο, 
ανοιχτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.  
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πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης
πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο κοινοτικό 
σύστημα, καθώς και το ότι τυχόν άλλοι
συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη 
λειτουργία του πλειστηριασμού. 
Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2α.

Προς τον σκοπό αυτό, η διαδικασία 
πρέπει να είναι προβλέψιμη ιδίως όσον 
αφορά τη χρονική συγκυρία και την 
ακολουθία των πλειστηριασμών και των 
διαθέσιμων ποσοτήτων. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται εκ των προτέρων όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερομένους όσον 
αφορά την υποβολή του εν λόγω μέτρου. 
Η μορφή και η διενέργεια των 
πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοιες
ώστε να εξασφαλίζεται:

(α) η πρόσβαση των φορέων 
εκμετάλλευσης, και ιδίως των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
κοινοτικό σύστημα είναι δίκαιη και 
ισότιμη καθώς και πλήρης και 
προνομιούχος·
(β) η συμμετοχή στη διαδικασία είναι 
αποτελεσματική από απόψεως κόστους 
για τους φορείς εκμετάλλευσης·
(γ) όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ισότιμη 
και ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες και
(δ)  οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη 
λειτουργία του πλειστηριασμού.
Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κανονισμός έχει 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, εκδίδεται 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να παρέχει περισσότερη καθοδήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
κανονισμό που πρέπει να θεσπιστεί για τους πλειστηριασμούς με βάση την παράγραφο 5. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να κληθεί να διαβουλεύεται με τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους 
πριν από την εκπόνηση του κανονισμού. Οι πλειστηριασμοί πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη 
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διασφάλιση της διατήρησης της ρευστότητας στην αγορά και την αποτροπή στρεβλώσεων στις
υφιστάμενες δευτερογενείς αγορές.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 10, παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν 
μια κοινή υπηρεσία ή οργανισμό να 
ενεργεί εξ ονόματός τους στον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων. Τα έσοδα 
που προκύπτουν από πλειστηριασμούς 
που διενεργεί μια κοινή υπηρεσία ή 
οργανισμός, διανέμονται μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, το ταχύτερο δυνατό μετά 
τη διενέργεια κάθε πλειστηριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορίζεται και να δημοσιοποιείται η συνολική σε κοινοτικό επίπεδο ποσότητα 
δικαιωμάτων για πλειστηριασμό ούτως ώστε τα κράτη μέλη να υπολογίζουν την ποσότητα των 
δικαιωμάτων που μπορούν να διαθέσουν σε πλειστηριασμό σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 2. Ο επικείμενος κανονισμός της Επιτροπής για τους πλειστηριασμούς πρέπει να 
λάβει υπόψη την πολυπλοκότητα και το διοικητικό κόστος της διενέργειας πλειστηριασμών σε 
27 κράτη μέλη.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζουν εναρμονισμένους 
δείκτες αναφοράς που διασφαλίζουν, στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ότι η 
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που παρέχει κίνητρα για τεχνικές 
αποδοτικές ως προς τα αέρια θερμοκηπίου 
και την ενέργεια και για μειώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοτικότερες τεχνικές και τεχνολογίες,
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες 
παραγωγής, χρήση βιομάζας και δέσμευση 
και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για 
αύξηση των εκπομπών. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
εκπομπές που έχουν σχέση με τη χρήση 
καυσίμων αερίων υπολειμμάτων από 
υψικαμίνους εμπλουτισμένου οξυγόνου 
όταν η παραγωγή των εν λόγω αερίων 
υπολειμμάτων δεν μπορεί να αποφευχθεί 
στη διαδικασία παραγωγής χάλυβα από 
υψικαμίνους· σε σχέση με αυτό, τα μέτρα 
μπορούν να προβλέπουν τη χορήγηση 
δωρεάν δικαιωμάτων για τις υψικαμίνους 
από τις οποίες προέρχονται τα εν λόγω 
αέρια. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν 
κατανομή σε κανέναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας προς καθαρή 
πώληση σε τρίτους.

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρει ενωρίτερα την ημερομηνία μέχρι την οποία η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει κανόνες 
για την ελεύθερη κατανομή δικαιωμάτων. Το άρθρο 11, παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να υποβάλουν ολοκληρωμένο κατάλογο των εγκαταστάσεων και των ελεύθερων 
δικαιωμάτων στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαβουλευτούν με τις περιλαμβανομένες στον κατάλογο αυτό εγκαταστάσεις καθώς και το 
ευρύτερο κοινό, η προτεινόμενη περίοδος είναι υπερβολικά μικρή. Επιπλέον, πρέπει να 
αποφευχθεί η ελεύθερη χορήγηση δικαιωμάτων στους καθαρούς πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να αποτραπούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πέραν τούτου, 
πρέπει να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση όσον αφορά το θέμα των αέριων υπολειμμάτων 
που προέρχονται από την παραγωγή χάλυβα.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 6α, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε 
παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς 
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε περίπτωση που παραγωγοί 
θέρμανσης ή ψύξης λαμβάνουν δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων με βάση την 
παράγραφο 1, για την παραγωγή 
θέρμανσης ή ψύξης μέσω συμπαραγωγής 
υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την 
οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, 
κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα για 
την παραγωγή ενέργειας όσον αφορά την 
ιδία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
με στόχο τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης. Κάθε επόμενο έτος μετά το 
2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 22

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

Τροπολογία 23

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 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – εισαγωγή και εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τον Ιούνιο 2011 το αργότερο, η Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το 
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Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με την έκβαση 
των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον 
οποίο αυτές οδηγούν στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους 
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να 
υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην 
οποία αξιολογείται η κατάσταση των 
ενεργοβόρων κλάδων και επιμέρους 
κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. 
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

αργότερο, η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα με 
την έκβαση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων και συνυπολογιζόμενου 
του βαθμού στον οποίο αυτές οδηγούν στη 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς 
εταίρους, να υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλυτική 
έκθεση στην οποία αξιολογείται η 
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και 
επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε 
σημαντικούς κινδύνους απώλειας 
σημαντικού μεριδίου της αγοράς προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων 
χαμηλότερης αποδοτικότητας από 
απόψεως άνθρακα σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν στη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία («διαρροή άνθρακα»). Η εν 
λόγω αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται 
από τις δέουσες προτάσεις, στις οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνεται:

– η προσαρμογή της αναλογίας των 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται δωρεάν 
από τους κλάδους και τους επιμέρους 
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 10α·

– η προσαρμογή, διατήρηση ή αύξηση της 
αναλογίας των δικαιωμάτων που 
λαμβάνονται δωρεάν από τους κλάδους και 
τους επιμέρους κλάδους που αναφέρονται 
στο άρθρο 10α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει ορισμός της «διαρροής άνθρακα» προκειμένου να αποκατασταθεί 
μια θεμελιώδης κατανόηση όσον αφορά το από τί και μέχρι ποίου σημείου πλήττονται επί του 
παρόντος οι τομείς. Η ποσότητα των δωρεάν δικαιωμάτων μπορεί να καθοριστεί μόνο μετά 
από διαπραγματεύσεις της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών-15 στην Κοπεγχάγη τον 
Δεκέμβριο του 2009, μετά τις οποίες η Επιτροπή θα έχει υποβάλει και την έκθεσή της σχετικά 
με τη «διαρροή άνθρακα». Σε σχέση με αυτό, δεν είναι επί του παρόντος δυνατόν να γίνουν 
προβλέψεις.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2011, κατάσταση με τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία στην επικράτειά του και 
οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε 
εγκατάσταση στην περιφέρειά του η οποία 
έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους κανόνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 10α 
παράγραφος 1.

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 
Ιουνίου 2011, εθνικά μέτρα εφαρμογής 
που περιλαμβάνουν κατάσταση με τις 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία στην επικράτειά του και 
οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε 
εγκατάσταση στην περιφέρειά του, για 
κάθε έτος της καλυπτόμενης περιόδου, η 
οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 10α 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος πρέπει να αποσαφηνίζει ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει την ετήσια κατανομή για 
καθένα από τα έτη 2013 έως 2020.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη παραχωρούν δωρεάν 
δικαιώματα με βάση την παράγραφο 2 
μόνον όταν η Επιτροπή έχει αποδεχθεί τα 
εθνικά μέτρα εφαρμογής τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο η Επιτροπή να έχει ένα ρόλο στην έγκριση των εθνικών μέτρων εφαρμογής 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες της δωρεάν 
κατανομής στις εγκαταστάσεις τους κατά συνεκτικό τρόπο.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, οι 
αρμόδιες αρχές εκχωρούν την ποσότητα 
δικαιωμάτων που πρόκειται να 
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, 
υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 10 
και 10α.

2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, οι 
αρμόδιες αρχές εκχωρούν, σύμφωνα με τα 
εθνικά μέτρα εφαρμογής τους, την 
ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να 
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, 
υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 10 
και 10α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει περιθώριο χρόνου στη διαδικασία έγκρισης που να επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να τροποποιούν τα ΕΜΕ τους σε περίπτωση που αυτά απορριφθούν από την Επιτροπή.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να 
αιτηθούν από την αρμόδια αρχή, στον 
βαθμό που τα επίπεδα χρήσης μορίων 
CER/ERU που τους επιτρέπουν τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, την εκχώρηση 
δικαιωμάτων για λογαριασμό τους με ισχύ 
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από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 
από τύπους έργων τα οποία έχουν γίνει 
δεκτά από τα κράτη μέλη στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια 
αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με 
μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί 
για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012  
από έργα του τύπου του «χρυσού κανόνα» 
τα οποία έχουν γίνει δεκτά από τα κράτη 
μέλη στο κοινοτικό σύστημα κατά την 
περίοδο 2008 έως 2012. Έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2014, η αρμόδια αρχή 
πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

3. Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης 
μορίων CER/ERU τα οποία επιτρέπονται 
σε φορείς εκμετάλλευσης από τα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν 
έχουν εξαντληθεί, οι αρμόδιες αρχές 
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης 
να ανταλλάσσουν μόρια CER που 
απορρέουν από έργα του τύπου του 
«χρυσού κανόνα» τα οποία έχουν 
καταρτιστεί πριν από το 2013 και έχουν 
εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 
2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλους τους 
τύπους έργων που έγιναν αποδεκτά από 
όλα τα κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για όλα τα έργα 
του τύπου του «χρυσού κανόνα» που 
έγιναν αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη 
στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 
2008 έως 2012.

Or. en



PR\727283EL.doc PE407.778v01-00

EL

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλους τους τύπους έργων που έγιναν 
αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη στο 
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να 
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή 
μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για 
όλα τα έργα του τύπου του «χρυσού 
κανόνα» που έγιναν αποδεκτά από όλα τα 
κράτη μέλη στο κοινοτικό σύστημα κατά 
την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες 
αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την 
Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το 
ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που 
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει 
των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η 
κοινοτική νομοθεσία.

6. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 προβλέπουν τη χρήση στο 
κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων 
από τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικές ή 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και 
την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα, όπως από αειφόρες 
δραστηριότητες στον τομέα της 
δασοκομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, όπου η 
βάση που χρησιμοποιείται είναι 
χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν 
κατανομής δυνάμει των μέτρων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 10α ή κάτω από τα 
επίπεδα που απαιτεί η κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, 
δεκτά στο κοινοτικό σύστημα θα είναι 
μόνο μόρια CER από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω 
σύμβαση.»

7. Από το 2013, δεκτά στο κοινοτικό 
σύστημα θα είναι μόνο μόρια CER του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» και ERU του 
τύπου του «χρυσού κανόνα» από τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει τη 
μελλοντική διεθνή σύμβαση για την 
αλλαγή του κλίματος. Κατά την περίοδο 
2008 έως 2012 οι κατανομές στο 
κοινοτικό σύστημα θα είναι κατά 6,5% 
λιγότερες από τις εκπομπές του 2005. 
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, 
κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούσαν 
χαμηλότερα ποσοστά ERU και CER σε 
σύγκριση με τις εκπομπές τους και οι 
οποίοι δεν μεταφέρουν δικαιώματα με 
βάση την παράγραφο 2, θα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πιστωτικά 
μόρια μέχρι το ύψος του 5% των 
εκπομπών τους κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο 2013 έως 2020, όπως συμβαίνει 
με τους νεοεισερχόμενους και τους νέους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αξιοποιήσουν 
έργα JI/CDM υψηλού επιπέδου στις περιπτώσεις που οι χώρες υποδοχής έχουν κυρώσει την 
κλιματική συμφωνία της Κοπεγχάγης, κατά την περίοδο 2013-2020. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
μπορούν να επιλέξουν τη νέα αυτή δυνατότητα μέχρι το ύψος του 5% των ετήσιων εκπομπών 
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τους, ή να το μεταφέρουν στο NAPII. Προφανώς οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν το 
μεγαλύτερο από τα δύο δικαιώματα.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12, παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 12, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
«1α. Υποχρέωση παραχώρησης 
δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον αφορά 
εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι 
δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για 
μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η 
οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xxx/EΚ σχετικά με τη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα.»

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 22, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με 
την εξαίρεση του παραρτήματος I, βάσει 
των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της 
εμπειρίας από την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα παραρτήματα IV και V 
μπορούν να τροποποιούνται προκειμένου 
να ενισχύεται η παρακολούθηση, η 
υποβολή εκθέσεων και η εξακρίβωση των 
εκπομπών.

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με 
την εξαίρεση των παραρτημάτων I και 
ΙΙα, βάσει των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων 
και της εμπειρίας από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Τα παραρτήματα IV 
και V μπορούν να τροποποιούνται 
προκειμένου να ενισχύεται η 
παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και 
η εξακρίβωση των εκπομπών.
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Αιτιολόγηση

Το παράρτημα IIa αποτελεί πολιτική απόφαση και, ως εκ τούτου, πρέπει να υπόκειται στη 
διαδικασία συναπόφασης και όχι επιτροπολογίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Άρθρο 25 – παράγραφοι 1α και 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και 
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία 
έχουν καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε υπο-
ομοσπονδιακές ή περιφερειακές
οντότητες.

1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες 
για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ 
του κοινοτικού συστήματος και 
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία 
έχουν καθιερωθεί σε άλλη περιοχή ή σε 
υπο-ομοσπονδιακές ή επί μέρους εθνικές 
οντότητες.

1β. Μπορούν να συνάπτονται μη 
δεσμευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές
οντότητες ώστε να προβλέπεται 
διοικητικός και τεχνικός συντονισμός 
αναφορικά με δικαιώματα στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος ή άλλων 
συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια 
εκπομπών."

1β. Μπορούν να συνάπτονται μη 
δεσμευτικές συμφωνίες με περιφερειακές 
οντότητες ή τρίτες χώρες ή υπο-
ομοσπονδιακές ή επί μέρους εθνικές 
οντότητες ώστε να προβλέπεται 
διοικητικός και τεχνικός συντονισμός 
αναφορικά με δικαιώματα στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος ή άλλων 
συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια 
εκπομπών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται η δυνατότητα σύνδεσης σε επιμέρους εθνικά συστήματα 
αλλά όχι ομοσπονδιακά, και ότι στις περιφερειακές οντότητες περιλαμβάνονται και οι 
υπερεθνικές.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

1. Μετά την κύρωση από την Κοινότητα 
της μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για 
την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα 
επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που υπερβαίνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα μείωσης που έχουν συμφωνηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύουν οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
πιστωτικών μορίων, μέχρις ένα ποσοστό 
των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών 
τους, από αειφόρες δράσεις για τη μείωση 
της αποδάσωσης και την αύξηση της 
αναδάσωσης και αναγέννησης των 
δασών σε αναπτυσσόμενες χώρες, στο 
πλαίσιο μιας μελλοντικής διεθνούς 
συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος, 
μόλις θεσπιστούν οι κατάλληλες διατάξεις 
για την ευθύνη, την προεξόφληση και τη 
μονιμότητα που θα είναι επίσης 
αποδεκτές, τουλάχιστον, σε οιοδήποτε 
ομοσπονδιακό σύστημα εμπορίας 
εκπομπών των ΗΠΑ.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 3 - στοιχείο γ - εδάφιο iii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Παράρτημα I – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(ιιι)προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή 
ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα
παραγωγικού δυναμικού άνω των 20 τόνων 
την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

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.

Διοξείδιο του άνθρακα

Τροπολογία

(ιιι) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:

"Εγκαταστάσεις για την παραγωγή 
μονωτικού υλικού ορυκτοβάμβακα με τη 
χρήση υάλου, πέτρας ή σκωρίας,
παραγωγικού δυναμικού τήξης άνω των 20 
τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

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.

Διοξείδιο του άνθρακα»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους τεχνικής αποσαφήνισης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών επουδενί αποτελεί καινοφανή ιδέα και ασφαλώς δεν είναι 
μοναδική στην Ευρώπη. Ωστόσο, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) είναι 
μοναδικό κατά την έννοια ότι αποτελεί το πρώτο διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2. 
Επί του παρόντος, καλύπτει περισσότερες από 10.000 εγκαταστάσεις στους τομείς της 
ενέργειας και της βιομηχανίας που είναι συλλογικά υπεύθυνοι για περίπου το ήμισυ των 
εκπομπών CO2  στην ΕΕ, και το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Κατά 
συνέπεια, ορθώς θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Η αναθεώρηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της 'δέσμης μέτρων σχετικά με την 
ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές' που ενέκρινε η Επιτροπή φέτος, στις 23 Ιανουαρίου. Η 
δέσμη μέτρων περιλαμβάνει σχέδιο προτάσεων για τον επιμερισμό της προσπάθειας, την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τη δέσμευση για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και 
ένα σχέδιο πρότασης για την αναθεώρηση της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ - πρόταση που 
είναι πολύ ισορροπημένη και βελτιώνει και διευρύνει σημαντικά το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ1 που θεσπίζει το ΣΕΔΕ 
της ΕΕ. Στόχος είναι, για την περίοδο μετά το 2012, η ενίσχυση, η διεύρυνση και η 
λειτουργία του ΣΕΔΕ ως ενός από τα σημαντικότερα και πιο αποδοτικά από απόψεως 
κόστους εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. 
Η εντολή προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, που ζητούσε μείωση 
των εκπομών της ΕΕ τουάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990 και κατά 30% αν άλλες βιομηχανικές χώρες δεσμευτούν σε παρόμοιες προσπάθειες στο 
πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η 
απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας μετά το Κιότο 
ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Μπαλί. Είναι 
επιτακτική ανάγκη στη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών που θα 
πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη το 2009 να επιτευχθεί συμφωνία σε διεθνές επίπεδο 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πιεστικό αυτό παγκόσμιο πρόβλημα. Αν η Ευρώπη 
σκοπεύει να τεθεί επικεφαλής πρέπει να προσέλθουμε με βιώσιμες λύσεις για την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και η πλήρης λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
θα αποτελέσει σοβαρότατη συμβολή.

Η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας εξισορροπεί την ανάγκη οικονομικής 
αποδοτικότητας και δικαιοσύνης μεταξύ των τομέων και των κρατών μελών, και θα παράσχει 
μεγαλύτερη ασφάλεια για τη βιομηχανία. Ορίζει τις προβολές όσον αφορά τις απαιτούμενες 
μειώσεις εκπομπών ανά τομέα που καλύπτεται από το ΣΕΔΕ και η αύξηση της εναρμόνισης 
θα απλουστεύσει το σύστημα και θα το καταστήσει διαφανέστερο, αυξάνοντας έτσι την 
ελκυστικότητα σύνδεσης με αυτό για άλλες χώρες και περιοχές.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή και στηρίζει το γενικό πλαίσιο της 
πρότασής της, καθώς και τον στόχο της μείωσης κατά 21% σε σχέση με τις εκπομπές του 
2005. Με την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας, θα υπάρξουν αυτόματες και προβλεπόμενες

                                               
1  Όπως τροποποιήθηκε από την «οδηγία σύνδεσης» 2004/101/EΚ.
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προσαρμογές των ανώτατων ορίων που θα απηχούν τη δέσμευση της ΕΕ για αύξηση του 
στόχου μείωσης των εκπομπών από 21% σε 30%. Η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης την 
ύπαρξη ενός ενιαίου εναρμονισμένου ανώτατου ορίου, καθώς και οκταετή περίοδο εμπορίας 
μέχρι το 2020 και γραμμική μείωση του ανώτατου ορίου έως το 2025, όπου προτείνεται 
αναθεώρηση.

Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων μέχρι και 100% για τον τομέα παραγωγής ενέργειας μέχρι το 
2013 είναι λογικός λόγω της σαφούς δυνατότητας του κλάδου να μετακυλίσει κάθε θεμιτό 
κόστος στον καταναλωτή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, ο απόλυτος πλειστηριασμός 
δικαιωμάτων πρέπει να τεθεί ως στόχος για όλους τους τομείς μέχρι το 2020, καθόσον 
αποτελεί την πιο αποδοτική και διάφανη μέθοδο κατανομής δικαιωμάτων.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους η εισηγήτρια ενσωμάτωσε στην έκθεσή 
της αλλαγές.

1. Είναι πράγματι ανάγκη να υπάρξει βεβαιότητα όσον αφορά το θέμα αυτό στους τομείς 
που επηρεάζονται περισσότερο από τη διαρροή άνθρακα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και οι επενδυτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία σε επίπεδο ΔΣΜ-15 το 2009, δεν θα κληθούν να αναλάβουν μόνοι τους το 
βάρος.

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την κατάσταση όσον αφορά τους τομείς και τους 
επιμέρους τομείς που υπόκεινται σε διεθνή ανταγωνισμό και θα υποβάλει τις 
αναγκαίες προτάσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, έξι μήνες νωρίτερα από ό,τι 
αρχικά προβλεπόταν. Οι τομείς αυτοί που φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούσαν να επωφεληθούν μέχρι και κατά 100% 
δωρεάν δικαιωμάτων ή θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα σύστημα που να έθετε τις 
εγκαταστάσεις που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο στην ίδια θέση με αυτές τρίτων 
χωρών. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα περιόριζε τις πιθανότητες επιτυχούς 
κατάληξης των διεθνών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για 
το κλίμα αν ορισμένοι τομείς αναφέρονταν εξαρχής στην πρόταση. Επιπλέον, δεν θα 
έπρεπε να προκαταλάβουμε τα επικείμενα προς δημοσιοποίηση ευρήματα της μελέτης 
της Επιτροπής επί του θέματος αυτού. Η εισηγήτρια κατέστησε επίσης αυστηρότερο 
τον ορισμό της «διαρροής άνθρακα» προκειμένου να υπάρξει περιβαλλοντικό όφελος 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008-2012 
χαμηλότερα ποσοστά ERU και CER σε σύγκριση με τις εκπομπές τους και δεν 
μεταφέρουν δικαιώματα, θα έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πιστωτικά μόρια 
μέχρι του ύψους του 5% των ετήσιων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2013-2020, 
όπως συμβαίνει με τους νεοεισερχόμενους και τους επιμέρους τομείς. Αυτό 
αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ της μείωσης για την περίοδο 2013 - 2020. Επιπλέον, 
τέτοιου είδους έργα θα επιτρέπονται μόνο σε χώρες που έχουν κυρώσει τη διεθνή 
συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος και έχουν προσχωρήσει στους ποιοτικούς 
κανόνες της. Η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη θέσπισης 
αυστηρότερων κριτηρίων που θα επιτραπούν μόνο τη χρήση CER και ERU του τύπου 
«χρυσού κανόνα». Σε περίπτωση που επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την αλλαγή 
του κλίματος, θα αυξηθεί περαιτέρω το ποσό των πιστώσεων JI/CDM.



PR\727283EL.doc PE407.778v01-00

EL

3. Ο ρυθμός της αποδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανησυχητικός και δεν είναι 
δυνατόν να αγνοηθεί η σημαντική επίπτωση που έχει στις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια προβλέπει σημαντικό ποσό των εσόδων από 
τους πλειστηριασμούς να χορηγείται σε ταμεία για την αποτροπή της αποδάσωσης και 
την προώθηση της αειφόρου αναδάσωσης και αναγέννησης των δασών σε χώρες που 
έχουν επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη για την αλλαγή του κλίματος.

4. Μέχρι στιγμής η ναυτιλία δεν έχει περιληφθεί και θα απαιτηθεί η διενέργεια ανάλυσης 
επιπτώσεων. Φαίνεται ότι ένα πρόβλημα είναι η μέχρι σήμερα έλλειψη 
εξακριβωμένων στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές. Η εισηγήτρια προβλέπει ότι μέχρι 
να περιληφθεί η ναυτιλία στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, που πρέπει να συμβεί το αργότερο μέχρι 
το 2015, οι εκπομπές από τη ναυτιλία πρέπει να περιληφθούν στην απόφαση για την 
προσπάθεια των κρατών μελών να συμμορφωθούν στις κοινοτικές δεσμεύσεις για 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020.

5. Η εισηγήτρια έχει επίγνωση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα (ΣΑΑ) και θεωρεί ότι αποτελεί τμήμα της λύσης για τη μείωση 
των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, προτείνεται να 
προβλεφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσότητα δικαιωμάτων ύψους 60 
εκατομμυρίων στο αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους (ΑΝΕ) το οποίο θα δοθεί 
στις πρώτες 12 εγκαταστάσεις που θα ξεκινήσουν εμπορικά τη δέσμευση και 
γεωλογική αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία και οι οποίες θα βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ, ή σε τρίτες 
χώρες που θα έχουν επικυρώσει τη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος. Τα 
δώδεκα πιλοτικά έργα θα καθοριστούν από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2013.

6. Οι πλειστηριασμοί πρέπει να αποτελέσουν τη βασική αρχή χορήγησης δικαιωμάτων 
και πρέπει να εφαρμόζονται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας του 2013. Στις 
περιπτώσεις που παραγωγοί θέρμανσης ή ψύξης λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα και 
την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης με υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγωγή 
ενεργείας και θερμότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/EΚ, η ελεύθερη 
χορήγηση δικαιωμάτων θα προβλεφθεί και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
όσον αφορά την ιδία κατανάλωση προκειμένου διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση. Δεν 
πρόκειται να υπάρξει δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
προς πώληση σε τρίτους. Ομοίως, οι κανόνες μπορούν να προβλέπουν δωρεάν 
χορήγηση δικαιωμάτων για τις υψικαμίνους όπου δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η 
παραγωγή αερίων αποβλήτων.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, μέχρι σήμερα, οι πολιτικοί απέτυχαν δυστυχώς να ανταποκριθούν 
επαρκώς στην κλιματική πρόκληση και ο στόχος της μείωσης της θερμοκρασίας κατά 2C° 
περιγράφεται με σαφήνεια, μεταξύ άλλων, στην αναθεωρημένη επιστημονική βιβλιογραφία, 
της έκθεσης της IPCC και την ανασκόπηση Stern. Αυτή τη φορά δεν μπορούμε να 
παραμείνουμε αδρανείς γιατί τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας εξαρτώνται από μας.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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