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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ ΕΕ) αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα μέσα της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, χάρη στην ικανότητά του να 
επιτυγχάνει απόλυτες μειώσεις εκπομπών κατά τρόπο οικονομικώς αποτελεσματικό. Η 
τροποποιητική οδηγία συντάχθηκε από την Επιτροπή, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, με σκοπό τη βελτίωση της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Η οδηγία αποσκοπεί ιδίως στην κωδικοποίηση 
της ερμηνείας του όρου "εγκατάσταση καύσης", ώστε να πάψει η ανομοιότητα στο εύρος του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλάβει νέους 
τομείς και αέρια, για την περίοδο μετά το 2013. Η εμπορία αερίων του θερμοκηπίου αφορά 
κυρίως εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακές ομαδοποιήσεις χωρών. Με μια πρώτη ματιά, 
δεν αφορά άμεσα περιφερειακές αρχές εντός μιας χώρας. Η άποψη αυτή, ωστόσο, είναι πολύ 
περιοριστική. Οι εγκαταστάσεις καύσης που εισέρχονται στην αγορά βρίσκονται, 
αναγκαστικά, σε κάποια περιφέρεια ενός κράτους μέλους, και η αποδοτικότητα των 
εγκαταστάσεων αυτών, που σχετίζεται με τις προσπάθειες προσαρμογής τους σε διαφορετικές 
πηγές ενέργειας, καθώς και με την εξάρτησή τους από τη συνέχιση της εμπορίας αερίων του 
θερμοκηπίου, έχει άμεση επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον, στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής καθώς και στην κοινωνική συνοχή και τα επίπεδα της απασχόλησης στην 
περιφέρεια.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό και ακριβές έγγραφο που εντάσσεται 
απολύτως σε σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

Όπως έχει πολλές φορές επισημάνει ο Επίτροπος Hübner , με τους νέους κανόνες και στο 
πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η ευρωπαϊκή πολιτική περιφερειακής 
ανάπτυξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη βιώσιμων, 
ανταγωνιστικών και ασφαλών πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
έχουν γίνει προετοιμασίες για την αναβάθμιση, κατά την περίοδο 2007-2013, της ήδη
σημαντικής συμβολής που έχει η πολιτική αυτή στην προσπάθεια εξασφάλισης 
ασφαλέστερων και βιώσιμων πηγών ενέργειας. Με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους 
"15,2 δισεκ. ευρώ, από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή, διατίθενται κατά την 
περίοδο αυτή για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος αυτών των επενδύσεων, και για να μπορέσουν οι 
ενδιαφερόμενες περιφέρειες να παρακολουθήσουν τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων από 
διαρθρωτικούς πόρους της ΕΕ και της απόδοσης των εγκαταστάσεων καύσης στις 
περιφέρειες που επωφελούνται από τέτοιες επενδύσεις, ο συντάκτης προτείνει να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες για την περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακές και τοπικές αρχές:

 για τις ενέργειες εμπορίας στις οποίες προβαίνουν οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στο έδαφός τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν την απόδοση των 
δαπανών περιφερειακών πόρων οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των 
επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις αυτές, ώστε να προσαρμόσουν τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Το Κοινοβούλιο επισήμανε πρόσφατα1 το γεγονός ότι πολλές από τις περιφέρειες της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνες στις οποίες ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, 
έχουν σημαντική εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση αυτής της τόσο σημαντικής βιομηχανίας τους. Έτσι, χώρες όπως 
η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα, καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, 
έχουν συμφέρον να εξασφαλίσουν τη διατήρηση μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης 
να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της αλλαγής του 
κλίματος και της διαρκούς διαθεσιμότητας φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων.

Τέλος, η εμπειρία από την πρώτη περίοδο εμπορίας έδειξε ότι η τιμή αδειών μπορεί να 
ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό, προκαλώντας αβεβαιότητα σε εκείνους που εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να επενδύσουν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και καθιστώντας έτσι τις επενδύσεις αυτές λιγότερο ελκυστικές.  Το νέο σύστημα 
πρέπει να περιέχει μέτρα προς αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας, η οποία, όπως βλέπουμε 
σήμερα σε άλλες αγορές, από τα είδη διατροφής έως το πετρέλαιο, μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπως άλλοι κλάδοι που 
απολαμβάνουν δωρεάν μεταβατικής 
κατανομής και όχι όπως οι παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, 
αρχής γενομένης από το 2013, το 80% των 
δικαιωμάτων θα πρέπει να κατανέμεται 
δωρεάν και ότι κατά επόμενα έτη η δωρεάν 
κατανομή στην αεροπορία θα πρέπει να 
μειώνεται ισόποσα σε ετήσια βάση έως 
ότου μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και 
τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες για την επίτευξη 

(33) Όσον αφορά την προσέγγιση ως προς 
την κατανομή, η αεροπορία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που θα 
αντικατοπτρίζει την ικανότητά της να 
βρει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
νέα καύσιμα για την αντικατάσταση των 
σημερινών. Αυτό σημαίνει ότι, αρχής 
γενομένης από το 2013, το 80% των 
δικαιωμάτων θα πρέπει να κατανέμεται 
δωρεάν και ότι κατά επόμενα έτη η δωρεάν 
κατανομή στην αεροπορία θα πρέπει να 
μειώνεται ισόποσα σε ετήσια βάση έως 
ότου μηδενιστεί το 2020. Η Κοινότητα και 
τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν 

                                               
1 Βλ.  έκθεση της κ. Sudre σχετικά με τη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
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συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση μέτρων 
γενικής ισχύος για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
αεροπορία]

τις προσπάθειες για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση μέτρων 
γενικής ισχύος για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την 
αεροπορία. Η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στα νησιά, περιλαμβανομένων των 
μικρών νησιωτικών κρατών, πρέπει να 
ακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας μελέτης 
για την αξιολόγηση των επιπτώσεών της. 
Αν αυτή η μελέτη δείξει ότι η εφαρμογή 
της οδηγίας ενδέχεται να έχει αρνητικές 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, η 
Επιτροπή θα λάβει μέτρα για τον 
περιορισμό των συνεπειών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρόλο που η εμπειρία που 
συγκεντρώθηκε κατά την πρώτη περίοδο 
εμπορίας υποδεικνύει ότι η δυνατότητα 
του κοινοτικού συστήματος και η 
ολοκλήρωση των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας θα επιφέρουν σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών έως το 2012, από 
την επανεξέταση επιβεβαιώνεται ότι 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα πιο 
εναρμονισμένο σύστημα εμπορίας ούτως 
ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα τα οφέλη 
της εμπορίας εκπομπών, να αποφεύγονται 
οι στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και 
να διευκολύνεται η σύνδεση συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα και το πεδίο εφαρμογής 
του συστήματος πρέπει να επεκταθεί 
περιλαμβάνοντας νέους τομείς και αέρια 

(7) Παρόλο που η εμπειρία που 
συγκεντρώθηκε κατά την πρώτη περίοδο 
εμπορίας υποδεικνύει ότι η δυνατότητα 
του κοινοτικού συστήματος και η 
ολοκλήρωση των εθνικών σχεδίων 
κατανομής για τη δεύτερη περίοδο 
εμπορίας θα επιφέρουν σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών έως το 2012, από 
την επανεξέταση επιβεβαιώνεται ότι 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα πιο 
εναρμονισμένο σύστημα εμπορίας ούτως 
ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα τα οφέλη 
της εμπορίας εκπομπών, να περιορισθούν 
οι δυνατότητες κερδοσκοπίας, να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά και να διευκολύνεται η 
σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών. 
Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται 
μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και το πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος πρέπει να 
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με στόχο τόσο την ενίσχυση του σήματος 
σχετικά με τις τιμές άνθρακα που 
απαιτείται για την ενεργοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων όσο και την 
παροχή νέων ευκαιριών μείωσης οι οποίες 
θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο συνολικό 
κόστος μείωσης και στην ενισχυμένη 
αποτελεσματικότητα του συστήματος.

επεκταθεί περιλαμβάνοντας νέους τομείς 
και αέρια με στόχο τόσο την ενίσχυση του 
σήματος σχετικά με τις τιμές άνθρακα που 
απαιτείται για την ενεργοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων όσο και την 
παροχή νέων ευκαιριών μείωσης οι οποίες 
θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο συνολικό 
κόστος μείωσης και στην ενισχυμένη 
αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν τη διάθεση προς τις 
περιφερειακές αρχές των πληροφοριών 
που αφορούν εγκαταστάσεις στο έδαφός 
τους, ώστε οι αρχές αυτές να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν την 
επίδραση που έχουν οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, οι 
οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των 
επιχειρήσεων που διαχειρίζονται 
εγκαταστάσεις στην προσπάθεια 
μετατροπής της τεχνολογίας τους, ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθαρές 
ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en
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