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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής 
αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012
(2013/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012 (O-
0000/2013 – B7 0000/2013),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012» 1,

– 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 Κοινότητας και την τροποποίηση 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά 
πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα» (COM(2010)0265),

– έχοντας υπόψη την 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC 
και την πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που αποτέλεσε τη Σύνοδο των 
Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες 
διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς 
και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του 
Κιότο3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με 
στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/101/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ 

                                               
1 COM(2012)0652
2 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
3 ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 18.
4 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63.
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ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας2,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ του Δεκεμβρίου 2008 για το κλίμα και την 
ενέργεια, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20503,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον Ενεργειακό 
Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θέσπισε ένα σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 και το άρθρο 29 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ η Επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς 
άνθρακα και υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και των εμπορευόμενων ποσοτήτων 
δικαιωμάτων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον 
προγραμματισμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων, τα κράτη μέλη, ο τομέας της ενέργειας, 
ο τομέας της βιομηχανίας και οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφή εικόνα της κατεύθυνσης 
των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των 
ορόσημων και των στόχων για το 2030, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ανισορροπιών της αγοράς στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ),

                                               
1 ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2013)0113.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2013)0088.
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1. αναγνωρίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012, η οποία παρουσιάζει επιλογές 
όσον αφορά τα διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση του ΣΕΕ της ΕΕ και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του·

2. καλεί την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, να προτείνει νομοθεσία για την ενίσχυση 
του ΣΕΕ· 

3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, νομοθετικές προτάσεις για ένα 
πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030· πιστεύει ότι οι 
εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς με μια οικονομικά αποδοτική 
πορεία προς τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 
2050· 

Κατάσταση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

4. σημειώνει ότι η τρίτη φάση του ΣΕΕ λειτουργεί, από 1ης Ιανουαρίου 2013, βάσει νέου 
σχεδιασμού ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμογή ανώτατου ύψους δικαιωμάτων σε επίπεδο 
ΕΕ, πλειστηριασμούς ως το προεπιλεγμένο σύστημα κατανομής δικαιωμάτων, 
εναρμονισμένους κανόνες για τη δωρεάν κατανομή, αυστηρότερους κανόνες σχετικά με 
τον τύπο των διεθνών πιστωτικών μορίων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και 
ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο της Ένωσης·

5. σημειώνει ότι το ΣΕΕ αποτελεί μια ρευστή αγορά με λειτουργική υποδομή και, κατά 
συνέπεια, από τεχνική άποψη λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί· σημειώνει ότι ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 θα επιτευχθεί·

6. επισημαίνει ότι η κατανομή υπερβολικών ποσοτήτων δικαιωμάτων από ορισμένα κράτη 
μέλη για ορισμένους κλάδους και η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής λόγω της 
οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό αφενός με προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται σε 
σχέση με τη μετάβαση στην τρίτη φάση του ΣΕΕ και αφετέρου με την εισροή διεθνών 
πιστωτικών μορίων, έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση πλεονάσματος δικαιωμάτων στην 
αγορά· σημειώνει ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση του ΣΕΕ συνδέονται, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι το πλεόνασμα δικαιωμάτων θα επηρεάζει το ΣΕΕ επί σειρά ετών·

7. υπενθυμίζει ότι μέχρι το τέλος του 2012 είχε συσσωρευτεί πλεόνασμα περίπου δύο 
δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών στο ΣΕΕ και ότι το πλεόνασμα αυτό πρόκειται 
να αυξηθεί σε περίπτωση που δεν ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα· 

8. επισημαίνει ότι ένα τόσο σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή 
ανθρακούχων εκπομπών, συγκρινόμενη με την αρχικά προβλεπόμενη, μειώνοντας τα 
κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αυξάνοντας 
τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί η Ένωση σε υποδομές εντάσεως ανθρακούχων εκπομπών·
αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά και ότι δεν 
πραγματοποιούνται καινοτομίες λόγω της χαμηλής τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

Διαρθρωτικά μέτρα 
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9. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο μείωσης των 
βιομηχανικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και προώθησης των επενδύσεων σε 
ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· 

10. σημειώνει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω διαρθρωτική βελτίωση του ΣΕΕ, προκειμένου 
να ενισχυθεί η δυνατότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές 
διακυμάνσεις, να αποκατασταθεί η επενδυτική ασφάλεια και να ενισχυθούν τα 
αγορακεντρικά κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και για τη χρήση των τεχνολογιών αυτών· υπενθυμίζει την ανάγκη για ένα 
προβλέψιμο και αξιόπιστο σύστημα σε μακροπρόθεσμη βάση·

11. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και 
ότι η συσσώρευση πλεονάσματος δικαιωμάτων θα εξασθενήσει το κίνητρο για την 
προώθηση επενδύσεων χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών επί σειρά ετών στο 
άμεσο μέλλον· παρατηρεί ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ ως 
του βασικού μηχανισμού της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών με τρόπο που να 
δημιουργεί ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για ανταγωνιστικές τεχνολογίες, να παρέχει 
στις εταιρείες την ευελιξία να αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές μετριασμού και να 
προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα·

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα ώστε να διορθωθούν οι ελλείψεις του ΣΕΕ και να 
καταστεί εφικτή η λειτουργία του σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις· προτείνει τα μέτρα 
αυτά να περιλαμβάνουν:

(α) παρουσίαση, το ταχύτερο δυνατό, έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η 
οποία θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο στα κίνητρα για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα·

(β) πρόταση νομοθεσίας το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να τροποποιηθεί η 
απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως του 1,74%, ούτως ώστε να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του στόχου μείωσης διοξειδίου του άνθρακα για το 2050·

(γ) περαιτέρω βελτίωση της χρήσης αντισταθμιστικών μηχανισμών, για παράδειγμα με 
περιορισμό της πρόσβασης σε αντισταθμιστικά οφέλη που ενισχύουν βιομηχανικούς 
ανταγωνιστές της Ευρώπης, όπως στον τομέα των υδροφθορανθράκων (HFC)·

(δ) διενέργεια και δημοσίευση αξιολόγησης της χρησιμότητας καθορισμού οριακής τιμής 
για τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων· 

(ε) λήψη μέτρων για την αύξηση της εισροής συναφών πληροφοριών και της διαφάνειας 
του μητρώου ΣΕΕ, προκειμένου να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση·

Διεθνής διάσταση

13. επισημαίνει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός λειτουργικού 
ΣΕΕ της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και ότι αρκετές χώρες, όπως η Κίνα και η 
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Αυστραλία, εφαρμόζουν ή καταρτίζουν νομοθεσία για τη θέσπιση δικών τους 
συστημάτων εμπορίας εκπομπών ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΕΕ της ΕΕ·
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η έλλειψη σταθερού και προβλέψιμου συστήματος 
εμπορίας εκπομπών θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για το 
κλίμα·

14. καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να καθορίσουν, στο άμεσο μέλλον, τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση δεσμών μεταξύ του ΣΕΕ της ΕΕ και άλλων 
συστημάτων εμπορίας με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιας αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφοροποίησης των 
επιλογών για τον περιορισμό των εκπομπών, βελτίωσης του μεγέθους και της 
ρευστότητας της αγοράς, διαφάνειας και, σε τελική ανάλυση, αποδοτικότερης κατανομής 
των πόρων·

Διαρροή άνθρακα

15. σημειώνει ότι η καλύτερη προστασία απέναντι στον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα θα 
ήταν η αποτελεσματική παγκόσμια δράση και ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
επαγρύπνηση προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη·

16. σημειώνει ότι οποιεσδήποτε διαρθρωτικές αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και 
του αντίκτυπου στις επενδύσεις χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, στις τιμές 
της ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών, 
ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα·

17. τονίζει ότι για να μετριασθεί ακόμα περισσότερο ο εν δυνάμει κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα, μέρος των εσόδων από τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΕ θα 
μπορούσε να διατεθεί για επενδύσεις έντασης κεφαλαίου σε καινοτόμες τεχνολογίες σε 
ενεργοβόρους τομείς ή για την ενθάρρυνση άλλων μέσων δημιουργίας θέσεων εργασίας·

°

°   °

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


