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Τροπολογία 824
Martin Callanan

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 
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.

(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 
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 μειώσεις  των εκπομπών 
κατά 20% και 30%. Υπό την επιφύλαξη 
περαιτέρω εξέτασης από την Επιτροπή 
του κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η 
συμπερίληψη της ναυτιλίας στο κοινοτικό 
σύστημα και ελλείψει ενός παγκόσμιου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ή 
μηχανισμών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC) στο εγγύς μέλλον, 
θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο κοινοτικό 
σύστημα.
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Τροπολογία 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

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 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 

(18) Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις 
εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπεται 
μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών 
κανόνων, που θα θεσπίζουν τομεακούς 
δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό με την Κοινότητα. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζουν σαφώς
τη διαδικασία για τη θέσπιση των 
τομεακών δεικτών αναφοράς, 
λαμβάνοντας 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 
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 
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νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα που θα 
έχουν φυλαχτεί σε απόθεμα για τους 
νεοεισερχόμενους το 2020 πρέπει να 
τίθενται σε πλειστηριασμό.

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. Κατά τον 
προσδιορισμό των αρχών που θα διέπουν 
τη θέσπιση των δεικτών αναφοράς στους 
διάφορους τομείς, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για τον ορισμό των δεικτών αναφοράς πρέπει να αποτελέσουν προϊόν συμφωνίας με 
τους ενδιαφερόμενους τομείς και να αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών και τις 
τεχνικές δυνατότητες για τη μείωσή τους στους συγκεκριμένους τομείς. Οι τεχνικές των 
σημειώσεων BREF μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστα έγγραφα αναφοράς για την 
διαδικασία αυτή. Η πρόνοια για την αποφυγή στρεβλώσεων των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος 
και θέρμανσης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη δωρεάν κατανομή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
συνδυασμένης παραγωγής (CHP) ή την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για ιδία χρήση.

Τροπολογία 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

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 

(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 
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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
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.

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 
άμεσων εκπομπών 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  
διασφαλίζει ότι αναλαμβάνεται δράση εκεί 
που χρειάζεται και ότι δεν λαμβάνει χώρα 
υπεραντιστάθμιση. Για τους 
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους 
κλάδους όπου μπορεί να τεκμηριωθεί ότι ο 
κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του άνθρακα 
οφείλεται μεταξύ άλλων στη μετακύλιση 
του κόστους του CO2 στις τιμές της 
ενέργειας, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του 
κόστους παραγωγής και χρησιμοποιείται 
με υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη 
δράση για το μετριασμό του κινδύνου 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα 
σύμφωνα με το άρθρο 10 πρέπει επιπλέον
να συνεκτιμηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία και 
τούτο να συμπεριληφθεί στη συνολική 
κατανομή στον κλάδο ή τον επιμέρους 
κλάδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τομείς που αφορά το προτεινόμενο μέτρο είναι εκείνοι που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή 
ανταγωνισμό και δεν μπορούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος των εκπομπών CO2 της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες τους. Για ορισμένους από τους εν λόγω τομείς οι έμμεσες 
εκπομπές είναι έως και έξι φορές υψηλότερες από τις άμεσες εκπομπές. Τα αποτελέσματα αυτά 
πρέπει να αντιμετωπιστούν εάν οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι πρόκειται να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους στην Ευρώπη. Οι όροι "χωρίς να αλλάξει η συνολική ποσότητα 
δικαιωμάτων" είναι ασαφείς και θα πρέπει να διαγραφούν, δεδομένου ότι η συνολική ποσότητα 
αδειών που θα εκδοθούν στην ΕΕ καθορίζεται από την οδηγία.

Τροπολογία 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2011, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή θα προσδιορίσει μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2010 το αργότερο τους 
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους
κλάδους της βιομηχανίας που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να βασίσει 
την ανάλυσή της στην αξιολόγηση της 
αδυναμίας μετακύλισης του κόστους των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς σημαντική απώλεια 
μεριδίου της αγοράς για τις εγκαταστάσεις 
εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια 
δράση για τη μείωση των εκπομπών. Οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι 
αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να
λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν 
κατανομής ή θα πρέπει να εισαχθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως 

(20) Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την κατάσταση το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2010, να διαβουλευτεί με 
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους 
και, υπό το φως του αποτελέσματος των 
διεθνών διαπραγματεύσεων, να υποβάλει 
έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα προσδιορίσει, το αργότερο 
[6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τους ενεργοβόρους 
κλάδους ή επιμέρους κλάδους της 
βιομηχανίας που είναι πιθανόν να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Θα 
πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της στην 
αξιολόγηση της αδυναμίας μετακύλισης 
του κόστους των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων και της έμμεσης επίπτωσης 
της μετακύλισης του κόστους του C02
στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, στις 
τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική 
απώλεια μεριδίου της αγοράς προς όφελος 
των εγκαταστάσεων εκτός ΕΕ που δεν 
προβαίνουν σε παρόμοια δράση για τη 
μείωση των εκπομπών. Οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να 
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
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του άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων της Κοινότητας που 
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε 
συγκρίσιμη βάση. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή 
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες 
δεν θα ήταν ευνοϊκότερες από εκείνες που 
ισχύουν για τις εντός της ΕΕ 
εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί 
παραδείγματι, την επιστροφή 
δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), 
ιδιαίτερα δε με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

άνθρακα θα πρέπει να λαμβάνουν, τόσο 
για τις άμεσες όσο και, εάν συντρέχει 
λόγος, για τις έμμεσες εκπομπές,
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής. 
Για ορισμένους κλάδους, θα πρέπει να 
εισαχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αντισταθμίσεως του άνθρακα με στόχο την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της 
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκείνων 
τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει 
την εφαρμογή απαιτήσεων για τους 
εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για 
τις εντός της ΕΕ εγκαταστάσεις 
απαιτώντας, επί παραδείγματι, την 
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση και 
αν ληφθεί θα πρέπει να συνάδει με τις 
αρχές της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC), ιδιαίτερα δε με την 
αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων 
δυνατοτήτων, λαμβανομένης υπόψη της 
ιδιαίτερης κατάστασης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνεται προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 
ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χρειάζεται σαφήνεια όσον αφορά τους κλάδους που θα καλύπτονται από τη 
δέσμευση αυτή και τη λήψη των ενδεχόμενων μέτρων το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι 
εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις να προετοιμασθούν για μελλοντική δραστηριότητα ή για κλείσιμο.
Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες συνέπειες της 
μετακύλισης του κόστους του CO2 , ώστε να αντιμετωπισθεί ο σοβαρός κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα. Το σύστημα αντιστάθμισης άνθρακα δεν θα είναι κατάλληλο για όλους τους κλάδους.
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