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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής 
που αφορά 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 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, 
και ιδίως το άρθρο 10α αυτής,

– 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,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο β) της απόφασης του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999 (1999/486/ΕΚ) για τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η οποία 
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”,

Β. 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) αίροντας 
ταυτόχρονα ενδεχόμενες στρεβλώσεις στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό (αιτιολογική 
σκέψη 17 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές τονίζονται με έμφαση στη νομολογία του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ): στην υπόθεση T-374/04 Γερμανία κατά 
Επιτροπής, στην παράγραφο 124, το ΔΕΚ δηλώνει ότι “η λειτουργία του συστήματος 
για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ καθορίζεται από ορισμένους 
‘επιμέρους σκοπούς’, δηλαδή από τη διατήρηση συνθηκών οικονομικής 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, τη διασφάλιση της οικονομικής αναπτύξεως 
και της απασχολήσεως, καθώς και της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και των 
όρων ανταγωνισμού”,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ, διάκριση μπορεί να 
υφίσταται όχι μόνο σε περίπτωση διαφορετικής μεταχείρισης συγκρίσιμων 
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καταστάσεων, αλλά και σε περίπτωση ίσης μεταχείρισης μη συγκρίσιμων καταστάσεων 
(βλ. υπόθεση 1253/79 Battaglia, παράγραφος 37: “… διάκριση, υπό νομική έννοια, 
συνίσταται στην ίδια αντιμετώπιση καταστάσεων που είναι διαφορετικές ή στην 
διαφορετική μεταχείριση καταστάσεων πού είναι ίδιες”), και το γεγονός ότι επειδή 
υπάρχουν αντικειμενικές διαφορές στην κατάσταση των οντοτήτων τις οποίες αφορά 
μια δεδομένη ρύθμιση θα πρέπει να προσδιορίζονται διαφορετικές ερμηνείες των όρων 
που εφαρμόζονται σ’ αυτές (βλ. απόφαση ΔΕΚ στην υπόθεση 152/73 Sotgiu),

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση της αρχής “ένα προϊόν – ένας δείκτης αναφοράς” 
στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν καθορίζεται ως απαίτηση της οδηγίας και ότι 
το σχέδιο απόφασης δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην ιδιαίτερη φύση των 
διεργασιών παραγωγής στους τομείς που καλύπτονται από το σύστημα για την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στην 
παραβίαση μίας από τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ η οποία αφορά την ισότητα 
και τη μη εισαγωγή διακρίσεων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον το σχέδιο απόφασης εγκρίνει το φυσικό αέριο ως το 
καύσιμο αναφοράς, θα προκύψει μία κατάσταση σύμφωνα με την οποία, σε δύο 
ταυτόσημες διεργασίες παραγωγής στις οποίες χρησιμοποιούνται φυσικό αέριο και 
άλλα καύσιμα υψηλότερων επιπέδων εκπομπών, οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιούν 
το φυσικό αέριο θα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των παραγωγών που 
χρησιμοποιούν άνθρακα, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος μπορεί να 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, και εκτιμώντας ότι αυτό αντιστρατεύεται στο πνεύμα 
της οδηγίας και, επιπλέον, οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς,

Ζ. δεδομένου ότι η θέσπιση πολύ αυστηρών δεικτών αναφοράς, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση του καυσίμου ή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, αφ ης στιγμής 
στις ενεχόμενες εγκαταστάσεις τα επίπεδα κατανομής θα είναι χαμηλότερα από αυτά 
που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων περί εκπομπών που προβλέπονται στην 
οδηγία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα κράτη μέλη στα οποία ο άνθρακας αποτελεί το βασικό 
καύσιμο, η υιοθέτηση του φυσικού αερίου ως καυσίμου αναφοράς θα μπορούσε να 
επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και θα 
ισοδυναμούσε με μη αποδοχή του ειδικού γεωπολιτικού πλαισίου εντός του οποίου 
λειτουργεί η ενεργειακή αγορά των κρατών μελών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομολογία του ΔΕΚ στις υποθέσεις T-183/07 Πολωνία 
κατά Επιτροπής (παράγραφος 88), T-263/07 Εσθονία κατά Επιτροπής (παράγραφος 53) 
and T-374/04 Γερμανία κατά Επιτροπής (παράγραφος 80) το Δικαστήριο απεφάνθη ότι 
κατά την άσκηση του ελέγχου τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει, όταν 
αποφασίζουν για την επιλογή των μέτρων που κρίνουν ως τα πλέον κατάλληλα για την 
επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, να λαμβάνουν υπόψη 
το ειδικό πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής αγοράς του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

Ι. δεδομένου ότι το σχέδιο απόφασης, μη λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
καυσίμου και τους γεωγραφικούς παράγοντες κατά τον καθορισμό των δεικτών 
αναφοράς, δεν οδηγεί μόνο σε οικονομική επιβάρυνση και αύξηση του κινδύνου 
διαρροής άνθρακα, αλλά και σε επιπλέον εκπομπές CO2, αφ ης στιγμής οι εισαγωγές 
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προϊόντων από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον, και αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα της οδηγίας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες για 
την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών δεν θα πρέπει να οδηγεί 
σε πολιτικά αποτελέσματα αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνική φύση του 
προβλήματος,

1. θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο απόφασης της Επιτροπής δεν είναι συμβατό ούτε με τον 
σκοπό και το περιεχόμενο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2009/29/ΕΚ, ούτε με την αρχή της αναλογικότητας·

2. αντιτάσσεται στην έκδοση του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής 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·

3. συνιστά αφενός την εξαίρεση παραγόντων που σκοπό έχουν να καταστήσουν 
αυστηρότερους τους δείκτες αναφοράς λαμβάνοντας ως σημείο αφετηρίας τη μέση 
επίδοση του 10% των αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και, αφετέρου, τη συμπερίληψη στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 
εφαρμογής του "διορθωτικού συντελεστή του καυσίμου" σύμφωνα με τις 
προαναφερθείσες αποφάσεις του ΔΕΚ·

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


