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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής 
που αφορά τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι 
θεωρούνται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο 
τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας2,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό, σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
καταλόγου τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι θεωρούνται ότι εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του 
Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του συστήματος εμπορίαs δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, είναι να προωθηθεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους 
και οικονομικώς αποτελεσματικό,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/29/ΕΚ προβλέπει ότι ο πλειστηριασμός αποτελεί 
τη βασική αρχή για την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διότι ο 
πλειστηριασμός είναι ο απλούστερος τρόπος και γενικά θεωρείται ότι είναι το πλέον 
αποτελεσματικό σύστημα από οικονομικής πλευράς ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10α (12) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι στις 
εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα θα πρέπει να κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα σε ποσοστό 100% της 
ποσότητας που προσδιορίζεται από τον σχετικό εκ των προτέρων δείκτη αναφοράς,

                                               
1 ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32.
2 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 63.
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή άνθρακα νοείται ως μετατόπιση δραστηριοτήτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την ΕΕ σε τρίτες χώρες και ως εκ τούτου αύξηση των 
παγκόσμιων εκπομπών4,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον προσδιορισμό των τομέων ή επιμέρους τομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα το άρθρο 10α (14) της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ απαιτεί από την Επιτροπή να αξιολογεί την ικανότητα των τομέων να 
μετακυλήσουν το έμμεσο και άμεσο κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή της 
οδηγίας χωρίς σημαντική απώλεια μεριδίου της αγοράς σε λιγότερο αποτελεσματικές 
εγκαταστάσεις άνθρακα εκτός της Κοινότητας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό των τομέων ή επιμέρους τομέων 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα τα οποία καθορίζονται στο 
άρθρο 10α (15) και (16) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ απαιτούν να λαμβάνονται υπόψη όχι 
μόνο το αυξημένο κόστος παραγωγής που προκύπτει από το άμεσο και έμμεσο πρόσθετο 
κόστος από την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας αλλά και η ένταση των συναλλαγών με 
τρίτες χώρες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10α (18) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ απαιτεί ο κατάλογος 
των τομέων ή επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
να καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη, όπου υφίστανται σχετικά στοιχεία, ο βαθμός στον 
οποίο τρίτες χώρες, που αντιπροσωπεύουν αποφασιστικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά 
προϊόντων στους τομείς ή επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, δεσμεύονται ρητώς να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
στους αντίστοιχους τομείς ή επιμέρους τομείς σε βαθμό αντίστοιχο με αυτόν της 
Κοινότητας και εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καθώς και ότι ο βαθμός 
αποδοτικότητας από απόψεως άνθρακα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις χώρες 
αυτές είναι συγκρίσιμος με αυτόν της Κοινότητας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής χαρακτηρίζει περίπου 77% 
των εκπομπών του τομέα μη παραγωγής ενέργειας που καλύπτονται από το κοινοτικό 
σύστημα ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα και συνεπώς 
δικαιούνται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε ποσοστό 100% ανάλογα με τους εκ των 
προτέρων δείκτες αναφοράς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναφέρει 
ότι κατά τη διάρκεια του 2010 θα εξετάσει την προσθήκη περαιτέρω τομέων ή επιμέρους 
τομέων που αντιπροσωπεύουν σημαντική ποσότητα των εναπομεινουσών εκπομπών του 
τομέα μη παραγωγής ενέργειας οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κατάλογος τομέων που δικαιούνται δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων σε ποσοστό 100% και που ισοδυναμούν με το 80% περίπου των εκπομπών 
του βιομηχανικού τομέα θα μείωνε την αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορίας 
της αγοράς του άνθρακα και δεν θα ήταν αποδοτικό από πλευράς κόστους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη τις 
υποσχέσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων με απώτερο στόχο 

                                               
4 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (COM(2008)0016), σ . 7.
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διεθνή κλιματική συμφωνία και ιδίως η Επιτροπή δεν αξιολόγησε την αποδοτικότητα του 
άνθρακα των σχετικών τομέων ή επιμέρους τομέων στις τρίτες χώρες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις των τρίτων χωρών και η αποδοτικότητα των 
εγκαταστάσεων τρίτων χωρών θα μπορούσαν να έχουν εκφραστεί στην αξιολόγηση της 
έντασης των συναλλαγών συγκεκριμένων τομέων ή επιμέρους τομέων,

1. αντιτάσσεται στην έγκριση του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής που αφορά τον 
καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καταλόγου τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι θεωρούνται ότι εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα·

2. θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό 
και το περιεχόμενο της οδηγίας·2003/87/ΕΚ 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο του μέτρου στο Κοινοβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των τρίτων χωρών και την αποδοτικότητα των 
εγκαταστάσεων στις τρίτες χώρες, για παράδειγμα στον υπολογισμό της έντασης των 
συναλλαγών·

4. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο καταλόγου της υπό το πρίσμα μιας
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των 
τρίτων χωρών και την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων στις τρίτες χώρες, το αργότερο 
έξι μήνες μετά τη σύναψη μιας τέτοιας διεθνούς συμφωνίας·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


