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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής 
που αφορά τον προσδιορισμό μεταβατικών μέτρων στο σύνολο της Ένωσης σχετικά με 
την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 
10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ1 του 
Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε), και ιδίως το άρθρο 1 και το άρθρο 10α 
παράγραφος 1 αυτής,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής 2010/02/ΕΕ της 24ης Δεκεμβρίου 2009 
που αφορά τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων ή κλάδων οι οποίοι θεωρούνται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα2,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά τον προσδιορισμό 
μεταβατικών μέτρων στο σύνολο της Ένωσης σχετικά με την εναρμονισμένη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
(εφεξής "σχέδιο απόφασης της Επιτροπής"),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο β) της απόφασης 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. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται με ικανοποίηση και υποστηρίζει τους 
στόχους της δέσμης "σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια", η οποία έτυχε της 
υποστήριξης της Γαλλικής Προεδρίας το 2008, ιδίως δε η οδηγία 2009/29/ΕΚ, η οποία 
θέτει ως αρχικό της στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου για το 2020 κατά 21 % σε σχέση με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005 
κατά τρόπο σταδιακό ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα του 
βιομηχανικού κλάδου της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναφέρεται ότι "σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας", τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως η Επιτροπή δεν υπερβαίνουν στο 

                                               
1 ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ.32.
2 ΕΕ L 1, 5.1.2010, σ.10.
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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"περιεχόμενο και τη μορφή" της δράσης τους "τα απαιτούμενα για την επίτευξη των 
στόχων των Συνθηκών",

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού κλάδου, και εκτιμώντας ότι είναι 
απαραίτητο να προστατευθούν οι βιομηχανίες της ΕΕ και να αποφευχθεί η επιβάρυνσή 
τους με πρόσθετα εμπόδια που θα μπορούσαν να μειώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του συστήματος για την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ, είναι "να προωθηθεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς 
κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό" κατά σταδιακό και προβλέψιμο τρόπο 
βαδίζοντας προς το 2020 για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών 
βιομηχανιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργεί με την κατά το δυνατόν υψηλότερη 
οικονομική απόδοση (αιτιολογικές σκέψεις 13 και 15 στο προοίμιο της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ) και να άρει ενδεχόμενες στρεβλώσεις στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό 
(αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ),

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες διύλισης προϊόντων, η βιομηχανία 
πετροχημικών και λιπασμάτων και οι τομείς ασβέστου, σιδήρου και χάλυβος έχουν, 
μεταξύ άλλων, θεωρηθεί από την Επιτροπή ως τομείς και κλάδοι που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα όπως ορίζονται στην απόφαση 2010/2/ΕΚ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κανονισμού του, το 
Κοινοβούλιο αντιτάσσεται στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής με το σκεπτικό ότι δεν 
τηρεί το κριτήριο της συμβατότητας με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της βασικής 
πράξεως και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας,

Ζ. εκτιμώντας ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί για να 
περιλάβει σταδιακή εφαρμογή σύμφωνα με την οδηγία 2009/29/ΕΚ σε σχέση με τους 
δείκτες αναφοράς για τους τομείς διύλισης προϊόντων, πετροχημικών και λιπασμάτων 
και να λάβει υπόψη γεωγραφικά ζητήματα και την ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα 
καύσιμα για τους τομείς της ασβέστου, της δολομιτικής ασβέστου και του άνθρακα,

Τομείς διύλισης προϊόντων, πετροχημικών και λιπασμάτων: επιπτώσεις της μη σταδιακής 
εφαρμογής των δεικτών αναφοράς

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής νιτρικού οξέως και αμμωνίας, οι 
οποίες βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ και οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τεχνολογίες περασμένης γενιάς, θα πρέπει ίσως να κλείσουν με το 
σκεπτικό ότι δεν είναι οικονομικά συμφέρων ο εκσυγχρονισμός τους εντός των 
χρονικών περιθωρίων που απαιτούνται ώστε να συνάδουν με τα όρια των δεικτών 
αναφοράς που προτείνονται στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής προβλέπει την άμεση 
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εφαρμογή των δεικτών αναφοράς η οποία βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των 
επιδόσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του 10% των 
αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εντός εκάστου 
τομέα από το 2013,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση εφαρμογή των δεικτών αναφοράς θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα της τάξεως του 25% όσον αφορά την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων (30%, 
εάν συμπεριληφθούν και οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και σε 
αύξηση κατά 10% των επιχειρησιακών δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή 
εφαρμογή θα επιτρέψει στους τομείς διύλισης και πετροχημικών προϊόντων να 
μειώσουν τους ετήσιους περιορισμούς χρηματοδότησης κατά 60% στη διάρκεια της 
περιόδου 2013-2016· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μία απότομη και μη σταδιακή 
εφαρμογή των δύο δεικτών αναφοράς και των κατευθυντηρίων αρχών που 
εφαρμόζονται στις βιομηχανίες λιπασμάτων θα επέφερε συνολικά έξοδα 360 
εκατομμυρίων ευρώ για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του συγκεκριμένου τομέα, 

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η άμεση εφαρμογή των δεικτών αναφοράς από το 2013 θα επέφερε 
ουσιαστικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στους τομείς διύλισης προϊόντων, 
πετροχημικών και λιπασμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις αυτών των 
βιομηχανιών θα αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο του κλεισίματος εξαιτίας της έλλειψης 
διαθέσιμων επενδύσεων με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητά τους, να 
ανατίθεται η παραγωγή σε εξωτερικές επιχειρήσεις και να αυξάνεται η εισαγωγή 
προϊόντων διύλισης από χώρες που έχουν χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα από 
ό,τι η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έθετε σε 
κίνδυνο τους αρχικούς της στόχους, ήτοι τη μείωση του αντίκτυπου από τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου στην αλλαγή του κλίματος και την προάσπιση των βιομηχανιών 
και της ανταγωνιστικότητάς τους· εκτιμώντας ότι, κατά τον υπολογισμό των επιπέδων 
των δεικτών αναφοράς, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση των τελευταίων 
επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το δυναμικό αύξησης της θέρμανσης του 
πλανήτη όπως διευκρινίζεται στην ίδια την οδηγία,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι αυτοί οι τομείς και κλάδοι, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, καθίστανται ακόμη πιο ευάλωτοι δεδομένου ότι 
θα υποστούν αναθεώρηση του καταλόγου όπως ορίζεται στην απόφαση 2010/2/ΕΕ της 
Επιτροπής,

Τομείς της ασβέστου και της δολομιτικής ασβέστου

ΙΓ. εκτιμώντας ότι οι τομείς της ασβέστου και της δολομιτικής ασβέστου είναι πολύ 
σημαντικοί τομείς στην Ελλάδα και ότι το 80% της παραγωγής ασβέστου και της 
δολομιτικής ασβέστου χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντισεισμικού υλικού το 
οποίο είναι απαραίτητο σε κράτη μέλη με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, όπως είναι η 
Ελλάδα και η Νότιος Ιταλία,

ΙΔ. δεδομένου ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής προβλέπει δείκτη αναφοράς για τον 
τομέα της ασβέστου και της δολομιτικής ασβέστου επί τη βάσει τεχνολογίας που 
χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και εκτιμώντας ότι η τεχνολογία αυτή είναι περιοριστική 
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και ανεπαρκής διότι το φυσικό αέριο δεν είναι το κατάλληλο καύσιμο για την 
παραγωγή ασβέστου της ποιότητας που απαιτείται για αντισεισμικές κατασκευές,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των εγκαταστάσεων για την παραγωγή ασβέστου δεν 
έχει πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου και εάν το γεωγραφικό κριτήριο δεν ληφθεί 
υπόψη στον δείκτη αναφοράς οι βιομηχανίες στους τομείς της ασβέστου και της 
δολομιτικής ασβέστου θα υποστούν όχι μόνο οικονομική επιβάρυνση αλλά και αύξηση 
των εκπομπών αερίων λόγω της μεταφοράς της ασβέστου από τρίτες χώρες με λιγότερο 
δεσμευτικά περιβαλλοντικά πρότυπα,

Απαέρια

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
προβλέπει την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για το σύνολο των απαερίων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν πληροί αυτή την 
απαίτηση εφόσον προβλέπει την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για ένα μόνο μέρος 
των απαερίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας,

Ασυμβατότητα με τον σκοπό και το περιεχόμενο της οδηγίας 2009/29/ΕΚ 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη συμπερίληψη της σταδιακής εφαρμογής του δείκτη
αναφοράς για τους τομείς διύλισης προϊόντων, πετροχημικών και λιπασμάτων στο 
σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν συμβιβάζεται με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της 
βασικής πράξεως δεδομένου ότι η οδηγία 2009/29/ΕΚ προβλέπει τη σταδιακή 
εφαρμογή του δείκτη αναφοράς· εκτιμώντας ότι η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει 
αξιολογήσεις τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της 
άμεσης εφαρμογής σε τομείς και κλάδους που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα και ότι θα πρέπει να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της 
προσθέτοντας σ’ αυτό την αρχή της προοδευτικής εφαρμογής για τομείς που εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας 

ΙΘ. εκτιμώντας ότι στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν έχουν ληφθεί υπόψη θέματα 
που αφορούν την πρόσβαση σε καύσιμα, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το επίπεδο 
απόδοσης καυσίμου για τους τομείς που πλήττονται, και η παράλειψη αυτή συνιστά 
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο απόφασής της η Επιτροπή, υπερβαίνοντας τα 
απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου της για τη μείωση των αερίων στους τομείς 
ασβέστου και άνθρακα, δεν τήρησε την αρχή της αναλογικότητας,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς, το σύνολο του 
άνθρακα που περιέχεται στα απαέρια θα έπρεπε να είχε αποδοθεί στις διαδικασίες 
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παραγωγής χάλυβα και, ως εκ τούτου, το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν 
συμβιβάζεται με τον σκοπό και το περιεχόμενο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και δεν 
σέβεται την αρχή της αναλογικότητας,

1. αντιτάσσεται στην έκδοση του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής για τον προσδιορισμό 
μεταβατικών μέτρων στο σύνολο της Ένωσης σχετικά με την εναρμονισμένη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

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

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


