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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 443/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

επιδιωχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο διεθνών
διαπραγματεύσεων, ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά 30 % από τις αναπτυγμένες χώρες μέχρι το
έτος 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990), να
αναλάβει δε η ίδια η Ένωση σταθερή ανεξάρτητη δέσμευση για
την επίτευξη μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
τουλάχιστον κατά 20 % μέχρι το 2020 (σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990), ανεξαρτήτως των μειώσεων που έχουν
επιτύχει άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ο στόχος αυτός
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

(3)

Μία από τις συνέπειες των ανωτέρω δεσμεύσεων είναι η
υποχρέωση όλων των κρατών μελών να μειώσουν αισθητά τις
εκπομπές από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για να επιτευχθούν οι
απαιτούμενες ουσιώδεις μειώσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν
σε επίπεδο κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο πολιτικές
και μέτρα σε όλους τους τομείς της κοινοτικής οικονομίας και
όχι μόνο στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας. Οι
οδικές μεταφορές είναι ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ και οι εκπομπές του
εξακολουθούν να αυξάνουν. Εάν συνεχιστεί η αύξηση των
επιπτώσεων των οδικών μεταφορών στην κλιματική αλλαγή, θα
ακυρωθούν σημαντικά οι μειώσεις που επιτυγχάνονται σε
άλλους κλάδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.

(4)

Οι κοινοτικοί στόχοι για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα
παρέχουν στους κατασκευαστές μεγαλύτερη βεβαιότητα προ
γραμματισμού και περισσότερη ευελιξία για την συμμόρφωση
προς τις απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών CO2, απ’ ό,τι θα το
πετύχαιναν οι επιμέρους εθνικοί στόχοι μείωσης. Κατά τον
καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές έχει σημασία
να συνεκτιμώνται οι συνέπειες για την αγορά και για την
ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο
επιβαλλόμενο κόστος στις επιχειρήσεις και τα οφέλη από
πλευράς τόνωσης της καινοτομίας και μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας.

Ενεργώντας κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές από καινούργια επιβα
τικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα στην Κοινότητα, διά των
οποίων υλοποιείται εν μέρει η ολοκληρωμένη προσέγγιση της
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά
οχήματα ενώ διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία της εσω
τερικής αγοράς.

(2)

Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική
αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (3),
απαιτεί απ’ όλα τα μέρη να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν
εθνικά και, εφόσον απαιτείται, περιφερειακά προγράμματα
μέτρων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Εν
προκειμένω, η Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο του 2007 να

(1) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 1.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου της
6ης Απριλίου 2009.
(3) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
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Ο παρών κανονισμός αξιοποιεί την καθιερωμένη διαδικασία
μέτρησης και παρακολούθησης των εκπομπών CO2 των
οχημάτων που έχουν καταχωριστεί εντός της Κοινότητας
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Ιουνίου 2000, για την καθιέρωση συστήματος
παρακολούθησης των μέσων όρων των ειδικών εκπομπών CO2
από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα (1), έχει δε σημασία κατά τον
καθορισμό απαιτήσεων μείωσης εκπομπών CO2 να
εξακολουθήσει η δυνατότητα πρόβλεψης σε κοινοτική κλίμακα
και να παρέχεται προστασία προγραμματισμού για τους κατα
σκευαστές οχημάτων σε όλο το στόλο καινούργιων
αυτοκινήτων τους στην Κοινότητα.

(6)

Το 1995 η Επιτροπή θέσπισε κοινοτική στρατηγική για τη
μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα. Η στρατηγική
βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: εκούσιες δεσμεύσεις από την
αυτοκινητοβιομηχανία για την περιστολή των εκπομπών,
βελτιώσεις στην ενημέρωση των καταναλωτών και προώθηση
αυτοκινήτων με υψηλή απόδοση καυσίμου μέσω φορολογικών
μέτρων.

(7)

Το 1998, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(ACEA) ανέλαβε δέσμευση για μείωση του μέσου επιπέδου
εκπομπών από πωλούμενα καινούργια αυτοκίνητα σε 140 g
CO2/km μέχρι το 2008, ενώ το 1999 η Ένωση Ιαπώνων
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (JAMA) και η Ένωση Κορεατών
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (KAMA) ανέλαβαν ανάλογη
δέσμευση για μείωση του μέσου όρου εκπομπών από
πωλούμενα καινούργια αυτοκίνητα σε 140 g CO2/km μέχρι
το έτος 2009. Οι δεσμεύσεις αυτές αναγνωρίστηκαν με τη
σύσταση 1999/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου
1999, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβα
τικά οχήματα (2) (ACEA), τη σύσταση 2000/303/ΕΚ της Επι
τροπής, της 13ης Απριλίου 2000, σχετικά με τη μείωση των
εκπομπών CO2 από επιβατηγά οχήματα (KAMA) (3) και τη
σύσταση 2000/304/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου
2000, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβα
τηγά οχήματα (JAMA) (4).

(8)

(9)

(1 )
(2)
(3)
(4)

Στις 7 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε δύο
παράλληλες ανακοινώσεις: την ανακοίνωση με αντικείμενο τα
αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής
για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά
αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και την
ανακοίνωση με αντικείμενο το ανταγωνιστικό πλαίσιο για την
αυτοκινητοβιομηχανία τον 21ο αιώνα, CARS 21. Στις
ανακοινώσεις υπογραμμίζεται ότι, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος
στην πορεία επίτευξης του στόχου των 140 g CO2/km μέχρι
το 2008/2009, ο κοινοτικός στόχος των 120 g CO2/km δεν
θα επιτευχθεί μέχρι το 2012 αν δεν ληφθούν επιπρόσθετα
μέτρα.
Οι ανακοινώσεις πρότειναν την διαμόρφωση ολοκληρωμένης
προσέγγισης για την επίτευξη του κοινοτικού στόχου των
120 g CO2/km μέχρι το 2012 και ανήγγειλαν ότι η Επιτροπή
θα προτείνει νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του κοι
νοτικού στόχου, με έμφαση σε υποχρεωτικές μειώσεις
εκπομπών CO2 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 130 g
CO2/km κατά μέσον όρο για το στόλο καινούργιων
αυτοκινήτων με βελτίωση της τεχνολογίας κινητήρων
οχημάτων. Βάσει των εκουσίων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι
κατασκευαστές, το νομοθετικό πλαίσιο διέπει όσα στοιχεία
ΕΕ L 202 της 10.8.2000, σ. 1.
ΕΕ L 40 της 13.2.1999, σ. 49.
ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 55.
ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 57.
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λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση των εκπομπών CO2 των
επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση
τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6)
και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και
συντήρησης οχημάτων (5). Περαιτέρω μείωση κατά 10 g
CO2/km, ή ισοδύναμη, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο, θα
επέλθει με άλλες τεχνολογικές βελτιώσεις και με αυξημένη
χρήση βιωσίμων βιοκαυσίμων.
(10)

Το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου για τον
μέσον όρο του στόλου καινούργιων αυτοκινήτων θα πρέπει να
διασφαλίζει ανταγωνιστικώς ουδέτερους και κοινωνικώς
ισότιμους και βιώσιμους στόχους μείωσης, που θα λαμβάνουν
υπόψη την ποικιλομορφία των ευρωπαίων κατασκευαστών
αυτοκινήτων και θα αποφεύγουν κάθε αδικαιολόγητη
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών. Το
νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το γενικό
στόχο επίτευξης των δεσμεύσεων της Κοινότητας βάσει του
πρωτοκόλλου του Κιότο και να συμπληρωθεί από άλλα μέσα
που να αφορούν αμεσότερα τη χρήση, όπως η διαφοροποίηση
των φόρων αυτοκινήτων και ενέργειας.

(11)

Θα πρέπει να προβλεφθεί στον γενικό προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επαρκής χρηματοδότηση για την προα
γωγή της ανάπτυξης των τεχνολογιών δραστικής μείωσης των
εκπομπών CO2 που προέρχονται από οδικά οχήματα.

(12)

Προκειμένου να διατηρηθεί η ποικιλία στην αγορά
αυτοκινήτων και η ικανότητά της να καλύπτει τις διαφορετικές
ανάγκες των καταναλωτών, οι στόχοι σχετικά με το CO2 για
επιβατικά αυτοκίνητα θα πρέπει να καθοριστούν ως γραμμική
συνάρτηση της χρηστικότητας των αυτοκινήτων. Για να περι
γραφεί η χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί ενδεδειγμένη
παράμετρο που επιτρέπει τον συσχετισμό με τις τωρινές
εκπομπές, οπότε θα μπορούσε να οδηγήσει σε
ρεαλιστικότερους και ανταγωνιστικώς πιο ουδέτερους
στόχους, ενώ παράλληλα τα δεδομένα για τη μάζα είναι
ευχερώς διαθέσιμα. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα για
εναλλακτικές παραμέτρους χρηστικότητας, όπως το
αποτύπωμα (μετατρόχιο επί μεταξόνιο), ώστε να
διευκολυνθούν πλέον μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της
προσέγγισης με βάση τη χρηστικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει
έως το 2014 να επανεξετάσει τη διαθεσιμότητα στοιχείων και,
εφόσον απαιτείται, να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή της
παραμέτρου της χρηστικότητας.

(13)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή κινήτρων
στην αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες.
Ο κανονισμός προωθεί ενεργά την οικολογική καινοτομία και
συνεκτιμά τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Η ανάπτυξη
καινοτόμων τεχνολογιών πρόωσης θα πρέπει να προαχθεί
ιδιαιτέρως, δεδομένου ότι προκαλούν εκπομπές σημαντικά
χαμηλότερες σε σχέση με τα παραδοσιακά επιβατικά
αυτοκίνητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας και δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής
ποιότητας θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει
τη δυνατότητα να περιληφθούν τα μέτρα της οικολογικής
καινοτομίας στην αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2007, λαμβάνοντας υπόψη τον τεχνικό και οικο
νομικό αντίκτυπο.

(5) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.
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Αναγνωρίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό το κόστος, τόσο για
την έρευνα και την ανάπτυξη, όσο και για τη μοναδιαία παρα
γωγή για τις πρώτες γενεές τεχνολογιών οχημάτων πολύ
χαμηλών εκπομπών άνθρακα που προβλέπεται να
κυκλοφορήσουν στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος του, ο
παρών κανονισμός αποσκοπεί, επίσης, στην επιτάχυνση και τη
διευκόλυνση, προσωρινά, της διαδικασίας διάθεσης στην κοι
νοτική αγορά οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών
άνθρακα στα αρχικά στάδια της διάθεσής τους στο εμπόριο.

(15)

Η χρήση ορισμένων εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να
αποφέρει σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 από την
παραγωγή έως την κατανάλωση. Ως εκ τούτου, ο παρών κανο
νισμός περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην
προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης ορισμένων οχημάτων
εναλλακτικών καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά.

(16)

Για λόγους συνοχής με την προσέγγιση που έχει διαμορφωθεί
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για το CO2 και τα
αυτοκίνητα, ειδικότερα σχετικά με τις εκούσιες δεσμεύσεις που
έχουν αναληφθεί από τις ενώσεις κατασκευαστών, ο στόχος θα
πρέπει να εφαρμοστεί στα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα
που ταξινομούνται στην Κοινότητα για πρώτη φορά και τα
οποία, με εξαίρεση ένα περιορισμένο διάστημα για την απο
τροπή καταχρήσεων, δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως
εκτός Κοινότητας.

(17)

(18)

(19)

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση
πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και
των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων
που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (1), καθιερώνει
εναρμονισμένο πλαίσιο με διοικητικές διατάξεις και γενικές
τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση των πάσης φύσεως
καινούργιων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς
τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον
που είναι υπεύθυνος για τις πάσης φύσεως πτυχές της
διαδικασίας έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία
και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής.
Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, εφαρμόζονται ειδικές
απαιτήσεις για τα οχήματα ειδικών χρήσεων σύμφωνα με το
παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και κατά συνέπεια τα
οχήματα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την κοινοτική
πολιτική για παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες θα
πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού τα οχήματα που είχαν ταξινομηθεί στην
κατηγορία Μ1 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού, τα οποία είναι ειδικώς κατασκευασμένα για να δέχονται
σε εμπορική βάση τη χρήση αναπηρικών αμαξιδίων εντός του
οχήματος και ανταποκρίνονται στον ορισμό του οχήματος
ειδικής χρήσης του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να
αποφασίζουν τον τρόπο κατά το οποίο θα επιτύχουν τους
στόχους τους με βάση τον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τον μέσο όρο των
εκπομπών στο στόλο των καινούργιων οχημάτων τους, αντί να
υποχρεούνται να τηρούν στόχους CO2 για κάθε μεμονωμένο
αυτοκίνητο. Από τους κατασκευαστές θα πρέπει να ζητηθεί,
συνεπώς, να διασφαλίζουν ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές για

(1) ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
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όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην
Κοινότητα και για τα οποία είναι υπεύθυνοι δεν υπερβαίνει το
μέσον όρο των στόχων εκπομπών για τα εν λόγω αυτοκίνητα.
Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά από το
2012 έως το 2015, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση.
(20)

Δεν κρίνεται σκόπιμη η χρήση της ίδιας μεθόδου προσδιορι
σμού των στόχων μείωσης των εκπομπών και για τους
μεγάλους κατασκευαστές και για τους κατασκευαστές μικρού
μεγέθους παραγωγής που θεωρούνται ανεξάρτητοι, βάσει των
κριτηρίων που καθορίζει η οδηγία. Για τους κατασκευαστές
μικρού μεγέθους παραγωγής θα πρέπει να ισχύουν εναλλακτι
κοί στόχοι μείωσης εκπομπών, ανάλογοι προς τις τεχνολογικές
δυνατότητες καθενός για μείωση των ειδικών εκπομπών CO2
από τα οχήματά του, και σύμφωνοι προς τα χαρακτηριστικά
του εκάστοτε τομέα της ∙αγοράς η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει
να καλυφθεί από την αναθεώρηση των ειδικών στόχων μείωσης
CO2 που ορίζονται στο παράρτημα Ι, η οποία θα πρέπει να
ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις αρχές του 2013.

(21)

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους εξειδικευμένους κατα
σκευαστές να επωφεληθούν από εναλλακτικό στόχο
χαμηλότερο κατά 25 % από τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2
του 2007. Αντίστοιχος στόχος θα πρέπει να καθοριστεί και
όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις μέσες ειδικές
εκπομπές ενός κατασκευαστή για το έτος 2007. Η παρέκκλιση
αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από την αναθεώρηση των στόχων
ειδικών εκπομπών CO2 του παραρτήματος Ι που θα ολοκλη
ρωθεί το αργότερο έως τις αρχές του 2013.

(22)

Για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 για όλα
τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Κοινότητα, την
ευθύνη των οποίων έχει ο κατασκευαστής, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως της μάζας ή
άλλων χαρακτηριστικών τους. Καίτοι ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 715/2007 δεν διέπει τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν
μάζα αναφοράς άνω των 2 610 kg και για τα οποία, σύμφωνα
με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2007, δεν προβλέπεται επέκταση της έγκρισης
τύπου, οι εκπομπές των αυτοκινήτων αυτών θα πρέπει να
μετρώνται με την διαδικασία μέτρησης που ορίζεται για τα επι
βατικά αυτοκίνητα στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 692/2008 (2).
Οι τιμές των εκπομπών CO2 που προκύπτουν από τη μέτρηση
θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης
του οχήματος, ούτως ώστε να είναι δυνατό να περιληφθούν
στο σύστημα παρακολούθησης.

(23)

Προκειμένου οι κατασκευαστές να διαθέτουν ευελιξία, έχουν
το δικαίωμα να συμφωνήσουν μια σύμπραξη, κατά τρόπο
ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, με σκοπό την
εκπλήρωση των στόχων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανο
νισμού. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας για σχηματισμό
σύμπραξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την πενταετία, με
δυνατότητα όμως ανανέωσης. Όταν οι κατασκευαστές
σχηματίζουν σύμπραξη, θα πρέπει να θεωρείται ότι τηρούν
τους στόχους τους που απορρέουν από τον παρόντα κανο
νισμό εφόσον οι μέσες εκπομπές της σύμπραξης ως συνόλου
δεν υπερβαίνουν τις εκπομπές-στόχο για τη σύμπραξη.

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18 Ιουλίου 2008,
για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχε
τικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης
οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).
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(24)

Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφα
λισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό.

(25)

Οι ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα μετρούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο στην
Κοινότητα με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο
φόρτος διοικητικών διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, η
συμμόρφωση προς το σύστημα θα πρέπει να μετράται με ανα
φορά σε δεδομένα για ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων
στην Κοινότητα, τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη και
διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια
των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης, οι κανόνες συλλογής και διαβίβασης των
δεδομένων αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν κατά το δυνατό
περισσότερο.

(26)

(27)

(28)

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ ορίζει ότι οι κατασκευαστές οφείλουν
να εκδίδουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο συνοδεύει
κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο και ότι τα κράτη μέλη
οφείλουν να επιτρέπουν την ταξινόμηση και θέση καινούργιων
επιβατικών αυτοκινήτων σε χρήση μόνον εφόσον συνοδεύονται
από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Τα δεδομένα που
συλλέγονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν με
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον
κατασκευαστή για το επιβατικό αυτοκίνητο και θα πρέπει να
βασίζονται μόνο στο έγγραφο αυτό. Εάν τα κράτη μέλη,
δικαιολογημένα, δεν χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ταξινόμησης και την θέση σε χρήση καινούργιου επιβατικού
αυτοκινήτου, θα πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για
να διασφαλιστεί η δέουσα ακρίβεια της διαδικασίας
παρακολούθησης. Θα πρέπει να υπάρχει κοινοτική
τυποποιημένη βάση δεδομένων για τα δεδομένα που αφορούν
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η εν λόγω βάση δεδομένων
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικό σημείο αναφοράς,
ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να
διατηρούν τα δεδομένα ταξινόμησης όταν τα οχήματα
ταξινομούνται για πρώτη φορά.
Η συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να
αξιολογείται σε κοινοτικό επίπεδο. Κατασκευαστές των οποίων
οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες
με βάση τον παρόντα κανονισμό καταβάλλουν τίμημα
υπέρβασης εκπομπών ως προς έκαστο ημερολογιακό έτος από
το 2012 και μετά. Το τίμημα θα πρέπει να διαμορφώνεται σε
συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο ο κατασκευαστής δεν
μπόρεσε να συμμορφωθεί προς τον στόχο του, θα πρέπει δε να
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Προκειμένου να δοθεί
επαρκές κίνητρο για τη λήψη μέτρων μείωσης των ειδικών
εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα, το τίμημα θα
πρέπει να αντικατοπτρίζει το κόστος της τεχνολογικής
εξέλιξης. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα
πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τυχόν εθνικά μέτρα, τα οποία τα κράτη μέλη διατηρούν ή
θεσπίζουν κατά το άρθρο 176 της συνθήκης, θα πρέπει,
δεδομένου του σκοπού και των διαδικασιών που θεσπίζονται
με τον παρόντα κανονισμό, να μην επιβάλουν επιπρόσθετες ή
αυστηρότερες ποινές στους κατασκευαστές που δεν
συμμορφώνονται με τους στόχους που ορίζει ο παρών
κανονισμός.
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(29)

Ο παρών κανονισμός ισχύει υπό την επιφύλαξη της πλήρους
εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού.

(30)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νέες παραμέτρους για την
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου, και ιδίως την κλίση της
καμπύλης, την παράμετρο χρηστικότητας και το σύστημα
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

(31)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(32)

Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροπο
ποιεί, υπό το πρίσμα της εμπειρίας εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού, τις απαιτήσεις παρακολούθησης και διαβίβασης
δεδομένων, να καθιερώνει μεθόδους για την είσπραξη του
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, να θεσπίζει λεπτομερείς
διατάξεις για τη βελτίωση της παρέκκλισης για ορισμένους
ανεξάρτητους κατασκευαστές και να προσαρμόζει το
παράρτημα I ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της μάζας
των νέων οχημάτων που ταξινομούνται στην κοινότητα και να
αντικατοπτρίζει κάθε αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία
δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2.
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβελείας και
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς του με την
προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(33)

Για λόγους απλούστευσης και νομικής ευκρίνειας, θα πρέπει να
καταργηθεί η απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ.

(34)

Επειδή ο στόχος της προτεινόμενης δράσης ήτοι ο καθορισμός
στόχων επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβα
τικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και η επίτευξη του γενικότερου στόχου
της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και,
επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της
προβλεπόμενης δράσης, μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί σε κοι
νοτικό επίπεδο, η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών
CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλίσει την
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειωθούν οι
εκπομπές CO2 από το στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g
CO2/km κατά μέσον όρο. Ορίζει επίσης την τιμή των μέσων εκπομπών
CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω
βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές
μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα
μέτρα εφαρμογής του, και των καινοτόμων τεχνολογιών.
Από το 2020, ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο, για το νέο στόλο
οχημάτων μέσο όρο εκπομπών 95 g CO2/km, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 5.
Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με επιπρόσθετα μέτρα που
αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10 g CO2/km στο πλαίσιο της κοινο
τικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

στ) ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 επιβατι
κού αυτοκινήτου, οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και καθορίζονται ως η μάζα
εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα) του πιστοποιητικού
συμμόρφωσης. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που δεν έχουν λάβει
έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007,
ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 που
μετρούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία μέτρησης όπως
ορίζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 692/2008 ή σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει η
Επιτροπή για να ορίσει τις εν λόγω εκπομπές CO2 για τα επιβα
τικά αυτά ∙αυτοκίνητα
ζ)

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα
κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας
2007/46/ΕΚ («επιβατικά αυτοκίνητα»), τα οποία ταξινομούνται για
πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως
εκτός Κοινότητας («καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).
2.
Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη ταξινόμηση εκτός
Κοινότητας που έχει διενεργηθεί λιγότερο από δύο μήνες πριν από την
ταξινόμηση στην Κοινότητα.

α)

— την εξουσία να διορίζει πάνω από τα μισά από τα μέλη του
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των
οργάνων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την
επιχείρηση ή

Ορισμοί

ως «μέσες ειδικές εκπομπές CO2» νοείται, όσον αφορά κάποιον
κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 όλων
των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων είναι ο
∙
κατασκευαστής

β)

ως «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» νοείται το πιστοποιητικό του
άρθρου 18 της οδηγίας ∙2007/46/ΕΚ

γ)

ως «κατασκευαστής» νοείται το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι
υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της
διαδικασίας έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις της οδηγίας
2007/46/ΕΚ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
∙
παραγωγής

δ)

ε)

ως «μάζα» νοείται η μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε
ετοιμότητα λειτουργίας, όπως εμφαίνεται στο πιστοποιητικό
συμμόρφωσης και ορίζεται στο σημείο 2.6 του παραρτήματος I
∙
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο του μεταξονίου ενός
οχήματος επί το μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο πιστοποιη
τικό συμμόρφωσης και ορίζεται στο τμήμα 2.1 και 2.3 του
παραρτήματος I της οδηγίας ∙2007/46/EΚ

οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής έχει, άμεσα ή
έμμεσα:
— την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων
ψήφου ή

Άρθρο 3

α)

ως «στόχος ειδικών εκπομπών» νοείται, όσον αφορά κάποιον
κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 που
επιτρέπονται σύμφωνα με το παράρτημα I για καθένα καινούργιο
επιβατικό αυτοκίνητο του οποίου είναι ο κατασκευαστής ή, σε
περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση
βάσει του άρθρου 11 των ειδικών στόχων εκπομπών που
καθορίζονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «ομάδα
συνδεδεμένων κατασκευαστών» νοείται ο κατασκευαστής και οι
συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές θεωρούνται
«συνδεδεμένοι» εάν:

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για οχήματα ειδικού σκο
πού κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α σημείο 5 της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

1.
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής
ορισμοί:
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— το δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της ∙επιχείρησης
β)

οι επιχειρήσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτουν, έναντι του
κατασκευαστή, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται
∙
στο στοιχείο α)

γ)

οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση κατά το στοιχείο β)
διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που
απαριθμούνται στο στοιχείο ∙α)

δ)

οι επιχειρήσεις επί των οποίων ο κατασκευαστής, από κοινού με
μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρονται
τα στοιχεία α), β) ή γ), ή επί των οποίων δύο ή περισσότερες από
τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα
δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο ∙α)

ε)

οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που
απαριθμούνται στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού στον κατα
σκευαστή ή σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες
επιχειρήσεις του κατά τα στοιχεία α) έως δ), και σε ένα ή
περισσότερα τρίτα μέρη.
Άρθρο 4
Στόχοι ειδικών εκπομπών

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και
κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής επιβατικών
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αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν
υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών εκπομπών που καθορίζεται
σύμφωνα με το παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή
έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη παρέκκλιση.
Για να καθοριστούν τα ειδικά όρια εκπομπής CO2 κάθε κατασκευαστή,
λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά κάθε νέου επιβατικού
αυτοκινήτου κάθε κατασκευαστή τα οποία ταξινομούνται το συναφές
έτος:

2.
Η συμφωνία για το σχηματισμό σύμπραξης είναι δυνατόν να
αφορά ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη υπό τον όρο ότι η συν
ολική διάρκεια κάθε συμφωνίας δεν υπερβαίνει τα πέντε ημερολογιακά
έτη, πρέπει δε να τίθεται σε ισχύ στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου
του πρώτου ημερολογιακού έτους κατά το οποίο οι εκπομπές
αποτελούν αντικείμενο σύμπραξης. Οι κατασκευαστές που
σχηματίζουν σύμπραξη ενημερώνουν την Επιτροπή με σχετικό φάκελο,
στον οποίο:
α)

καθορίζονται οι κατασκευαστές που θα περιλαμβάνονται στη
σύμπραξη
∙

β)

κατονομάζεται κάποιος από τους κατασκευαστές ως επικεφαλής
της σύμπραξης, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής για τη
σύμπραξη και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν
τιμήματος υπέρβασης εκπομπών επιβαλλόμενου στη σύμπραξη
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και

γ)

παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο επικεφαλής της
σύμπραξης θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το στοιχείο β).

— 65 % το 2012,
— 75 % το 2013,
— 80 % το 2014,
— 100 % από το 2015 και μετά.
Άρθρο 5
Υπερμόρια
Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο επι
βατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km
υπολογίζεται ως:
— 3,5 αυτοκίνητα το 2012,
— 3,5 αυτοκίνητα το 2013,
— 2,5 αυτοκίνητα το 2014,
— 1,5 αυτοκίνητο το 2015,
— 1 αυτοκίνητο από το 2016.
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3. Εφόσον ο προταθείς επικεφαλής της σύμπραξης δεν εκπληρώνει
την υποχρέωση του να πληρώσει το τίμημα υπέρβασης εκπομπών που
έχει επιβληθεί στη σύμπραξη η Επιτροπή ειδοποιεί σχετικά τους
κατασκευαστές.
4.
Κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε σύμπραξη
ενημερώνουν από κοινού την Επιτροπή για τυχόν αλλαγή ως προς τον
επικεφαλής της σύμπραξης ή την οικονομική του κατάσταση στο
μέτρο που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται
στην υποχρέωσή του να πληρώσει το τίμημα υπέρβασης εκπομπών
που επιβάλλεται στη σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 9, καθώς και
για τυχόν αλλαγές ως προς τα μέλη της σύμπραξης ή τη λύση της
σύμπραξης.

Άρθρο 6
Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα εναλλακτικών
καυσίμων
Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατασκευαστή προς το στόχο
ειδικών εκπομπών του κατά το άρθρο 4, οι ειδικές εκπομπές CO2 για
κάθε όχημα που έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να λειτουργεί με μείγμα
βενζίνης με 85 % αιθανόλη («E85») που πληροί τη σχετική κοινοτική
νομοθεσία, ή ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, μειώνονται έως τις
31 Δεκεμβρίου 2015 κατά 5 % σε αναγνώριση της μεγαλύτερης τεχ
νολογικής ικανότητας και ικανότητας μείωσης των εκπομπών που
παρέχει η κίνηση με βιοκαύσιμα. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται μόνον
όταν τουλάχιστον το 30 % των πρατηρίων καυσίμων στο κράτος
μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα παρέχει αυτό το είδος
των εναλλακτικών καυσίμων που πληρούν τις κριτήρια αειφορίας για
τα βιοκαύσιμα που ορίζονται στην οικεία κοινοτική νομοθεσία.

5.
Οι κατασκευαστές δικαιούνται να συνάπτουν διακανονισμούς
σύμπραξης με την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες τους συνάδουν με τα
άρθρα 81 και 82 της συνθήκης και ότι επιτρέπουν την ανοικτή, δια
φανή και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή, υπό εμπορικώς εύλογους όρο
υς, οποιουδήποτε κατασκευαστή ζητήσει να γίνει μέλος της
σύμπραξης. Χωρίς να θίγεται η γενική έκταση εφαρμογής των
κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού έναντι των συμπράξεων
αυτών, όλα τα μέλη της σύμπραξης διασφαλίζουν ειδικότερα ότι στο
πλαίσιο των ρυθμίσεών τους που διέπουν τη σύμπραξη δεν πρόκειται
να υπάρξει κοινοχρησία δεδομένων ούτε ανταλλαγή πληροφοριών,
εκτός από τις ακόλουθες:
α)

μέσες ειδικές εκπομπές CO2∙

β)

στόχος ειδικών ∙εκπομπών

γ)

συνολικός αριθμός ταξινομημένων οχημάτων.

Άρθρο 7
Σύμπραξη
1. Οι κατασκευαστές, εκτός από εκείνους στους οποίους έχει
παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, έχουν τη δυνατότητα
να σχηματίζουν σύμπραξη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
βάσει του άρθρου 4.

6. Η παράγραφος 5 δεν έχει εφαρμογή εφόσον όλοι οι κατα
σκευαστές που περιλαμβάνονται στη σύμπραξη είναι μέρος της ίδιας
ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών.
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7.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδοποίησης βάσει της
παραγράφου 3, οι κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε σύμπραξη
για την οποία ενημερώνουν την Επιτροπή με σχετικό φάκελο
θεωρούνται ένας κατασκευαστής για τους σκοπούς της εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 4. Οι πληροφορίες σχε
τικά με την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με
μεμονωμένους κατασκευαστές και συμπράξεις θα καταγράφονται, θα
αναφέρονται και θα είναι διαθέσιμες στα πλαίσια του κεντρικού
μητρώου του άρθρου 8 παράγραφος 4.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αναφορά μέσων εκπομπών
1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του
2010 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, έκαστο κράτος μέλος
καταγράφει πληροφορίες για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο
που ταξινομείται στην επικράτειά του, σύμφωνα με το μέρος Α του
παραρτήματος ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των
κατασκευαστών ή των εισαγωγέων ή των αντιπροσώπων που έχουν
οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από τους κατασκευαστές. Τα κράτη
μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι
οργανισμοί που συντάσσουν αναφορές λειτουργούν με διαφάνεια.
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2
επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 μετρούνται και
καταγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το
2011, κάθε κράτος μέλος καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις
πληροφορίες που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ σχε
τικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα δεδομένα
διαβιβάζονται με το μορφότυπο που ορίζεται στο μέρος Γ του
παραρτήματος ΙΙ.
3.
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν
επίσης το πλήρες σύνολο δεδομένων που έχουν συλλέξει κατ’ εφαρ
μογή της παραγράφου 1.
4.
Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων που
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από δε
τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2011, υπολογίζει
προσωρινά για κάθε κατασκευαστή:
α)

τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημερολο
γιακό έτος
∙

β)

το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος και

γ)

τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών
εκπομπών για το εν λόγω έτος.

Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κατασκευαστή τον προσωρινό υπολο
γισμό της γι’ αυτόν. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δεδομένα ανά
κράτος μέλος όσον αφορά το πλήθος καινούργιων επιβατικών
αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί και τις ειδικές τους εκπομπές
CO2.
Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο.
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5.
Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 3 μηνών από την
κοινοποίηση του προσωρινού υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4,
να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα,
ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε
σφάλμα.
Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είτε επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί τους προ
σωρινούς υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.
6.
Σε περιπτώσεις που με βάση τους υπολογισμούς της
παραγράφου 5, για το ημερολογιακό έτος 2010 ή 2011, η Επιτροπή
θεωρήσει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή κατά
το εν λόγω έτος υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών του για το
εν λόγω έτος, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.
7.
Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή για τη συλλογή και τη
διαβίβαση των δεδομένων παρακολούθησης σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ορισθείσα
αρμόδια αρχή το αργότερο στις…*. Η Επιτροπή ενημερώνει εν
συνεχεία σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
8. Για κάθε ημερολογιακό έτος για το οποίο εφαρμόζεται το
άρθρο 6, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το
ποσοστό των πρατηρίων καυσίμων και με τα κριτήρια αειφορίας όσον
αφορά το καύσιμο Ε85, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
9. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την
παρακολούθηση και τη διαβίβαση δεδομένων βάσει του παρόντος
άρθρου και για την εφαρμογή του παραρτήματος II, σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14
παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ υπό το πρίσμα της
εμπειρίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όσα μέτρα
προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14
παράγραφος 3.
Άρθρο 9
Τίμημα υπέρβασης εκπομπών
1. Όσον αφορά κάθε ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά,
για όποιον κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες ειδικές εκπομπές CO2
που υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το συγκεκριμένο
έτος, η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον κατα
σκευαστή ή, στην περίπτωση σύμπραξης, στον επικεφαλής της
σύμπραξης.
2.
Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 5 υπολογίζεται με τον τύπο:
α)

Από το 2012 έως το 2018:
i)

εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά
περισσότερο από 3 g CO2/km
[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση — 3 g CO2/km) × 95 €/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 25 €/g CO2/km + 1 g CO2/km
× 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km] ×
αριθμό των νέων επιβατικών ∙αυτοκινήτων
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εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά
περισσότερο από 2 g CO2/km αλλά λιγότερο από 3 g
CO2/km:

β)

οι μέσες του ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημε
ρολογιακό έτος
∙

γ)

[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση — 2 g CO2/km) × 25 €/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km
× 5 €/g CO2/km] × αριθμό των νέων επιβατικών
∙
αυτοκινήτων

η διαφορά μεταξύ των μέσων του ειδικών εκπομπών CO2 κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών
εκπομπών του κατά το εν λόγω ∙έτος

δ)

οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για όλα τα καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα στην Κοινότητα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος και

ε)

η μέση μάζα για όλα τα νέα επιβατικά οχήματα στην Κοινότητα
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

iii) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά
περισσότερο από 1 g CO2/km αλλά λιγότερο από 2 g
CO2/km:
[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση — 1 g CO2/km] × 15 €/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km) × αριθμό των
νέων επιβατικών ∙αυτοκινήτων
iv) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή
υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά λιγότερο
από 1 g CO2/km

2. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 στον κατάλογο που δημοσιεύεται
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 μνημονεύεται επίσης εάν ο
κατασκευαστής τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως προς το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 11

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 €/g CO2/km) αριθμό των
νέων επιβατικών αυτοκινήτων.
β)

Από το 2019:
(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 95 €/g CO2/km) αριθμό των νέων
επιβατικών αυτοκινήτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «υπέρβαση εκπομπών»,
εκτιμώμενη κατά το άρθρο 4, νοείται ο θετικός αριθμός γραμμαρίων
ανά χιλιόμετρο κατά το οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές του κατα
σκευαστή — λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων εκπομπών CO2
λόγω των εγκεκριμένων καινοτόμων τεχνολογιών — υπερβαίνουν το
στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το ημερολογιακό έτος,
στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο και ως
«πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων» νοείται το πλήθος
καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων είναι ο κατα
σκευαστής και τα οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω έτος,
σύμφωνα με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής, ως εκτίθενται στο
άρθρο 4.
3.
Η Επιτροπή καθορίζει μεθόδους για την είσπραξη του τιμήματος
υπέρβασης εκπομπών που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Όσα μέτρα προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Παρεκκλίσεις για ορισμένους κατασκευαστές
1.
Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο ειδικών εκπομπών που
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται να υποβάλλει
κατασκευαστής ο οποίος κατασκευάζει λιγότερα από 10 000
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Κοινότητα
ανά ημερολογιακό έτος και:
α)

δεν είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών ή

β)

είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών, η οποία είναι
υπεύθυνη συνολικώς για λιγότερα από 10 000 νέα επιβατικά
αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά ημερολο
γιακό έτος ή

γ)

είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών αλλά χρησι
μοποιεί τις δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και κέντρο
σχεδιασμού.

2. Η παρέκκλιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να
χορηγηθεί για πέντε ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο.
Υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:
α)

επωνυμία και πρόσωπο επαφής για τον ∙κατασκευαστή

β)

αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατασκευαστής δικαιούται να
υποβάλει αίτηση παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της
παραγράφου ∙1

γ)

λεπτομερή στοιχεία για τα επιβατικά αυτοκίνητα που
κατασκευάζει, συμπεριλαμβανομένων της μάζας και των ειδικών
εκπομπών CO2 των εν λόγω επιβατικών αυτοκινήτων και

δ)

στόχο ειδικών εκπομπών ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του
για μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των
οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών
του εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη των
χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του
κατασκευαζομένου οχήματος.

4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο
για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 10
Δημοσίευση επιδόσεων των κατασκευαστών
1.
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το
2011, η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο, στον οποίο εμφαίνονται για
κάθε κατασκευαστή:
α)

5.6.2009

ο στόχος ειδικών εκπομπών του για το προηγούμενο ημερολο
γιακό ∙έτος

5.6.2009
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3.
Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατασκευαστής δικαιούται την
παρέκκλιση που ζήτησε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και
κρίνει ότι ο προτεινόμενος από τον κατασκευαστή στόχος ειδικών
εκπομπών ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για μείωση των
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνολογικών
δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του εκπομπών CO2 και
λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο
του κατασκευαζομένου οχήματος, η Επιτροπή παραχωρεί στον κατα
σκευαστή παρέκκλιση. Η παρέκκλιση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
του έτους που ακολουθεί την έγκρισή της.
4.
Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο ειδικών εκπομπών που
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται να υποβάλει
κατασκευαστής ο οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, για 10 000 έως 300 000 επιβατικά
αυτοκίνητα που ταξινομούνται κάθε ημερολογιακό έτος στην
Κοινότητα.
Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από τον κατασκευή για λογα
ριασμό του ή για λογαριασμό του μαζί με τυχόν συνδεδεμένες
επιχειρήσεις του. Υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή και
περιλαμβάνει:
α)

β)

όλες τις πληροφορίες κατά την παράγραφο 2, στοιχεία α) και γ),
ανωτέρω, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών για
∙
τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις
στόχο που συνιστά i) μείωση κατά 25 % των μέσων ειδικών
εκπομπών CO2 το 2007 ή, ii) εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση
από ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μείωση κατά 25 % των
μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω επιχειρήσεων το
2007.

Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις μέσες ειδικές εκπομπές
CO2 του κατασκευαστή για το έτος 2007, η Επιτροπή καθορίζει
ισοδύναμο στόχο μείωσης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών CO2 που έχουν χρησιμοποιηθεί σε
επιβατικά αυτοκίνητα συγκρίσιμης μάζας και λαμβάνοντας υπόψη τα
χαρακτηριστικά της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζόμενου
οχήματος. Ο στόχος αυτός χρησιμοποιείται από τον αιτούντα για
τους σκοπούς του στοιχείου β).
Η Επιτροπή χορηγεί παρέκκλιση στον κατασκευαστή, όταν
αποδεδειγμένως τα κριτήρια παρέκκλισης της παρούσας παραγράφου
έχουν τηρηθεί.
5. Κατασκευαστής υποκείμενος σε παρέκκλιση σύμφωνα με το
παρόν άρθρο γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταβολή που
επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωμά του για παρέκκλιση.
6. Όποτε η Επιτροπή θεωρεί, είτε με βάση γνωστοποίηση κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 5 είτε αλλιώς, ότι κάποιος κατασκευαστής
δεν έχει πλέον δικαίωμα παρέκκλισης, ανακαλεί την παρέκκλιση με
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επομένου ημερολογιακού έτους και
ενημερώνει τον κατασκευαστή.
7.
Όταν ο κατασκευαστής δεν επιτυγχάνει τον ειδικό στόχο
εκπομπών του επιβάλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον κατα
σκευαστή όπως ορίζει το άρθρο 9.
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8.
Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει λεπτομερείς εκτελεστικές
διατάξεις για τις παραγράφους 1 έως 7, μεταξύ άλλων για την
ερμηνεία των κριτηρίων χορήγησης παρέκκλισης, για το περιεχόμενο
των αιτήσεων και για το περιεχόμενο και την αξιολόγηση των
προγραμμάτων για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2.
Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 3.
9. Η αίτηση παρέκκλισης η οποία περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές
πληροφορίες, καθώς και κάθε κοινοποίηση κατά την παράγραφο 5,
κάθε ανάκληση κατά την παράγραφο 6 και κάθε επιβολή τιμήματος
υπέρβασης εκπομπών κατά την παράγραφο 7, καθώς και τα μέτρα που
εκδίδονται κατά την παράγραφο 8, είναι διαθέσιμα στο κοινό, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου
2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (1).
Άρθρο 12
Οικολογική καινοτομία
1.
Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή κατασκευαστή, λαμβάνονται
υπόψη οι εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται με τη χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών. Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών
αυτών στη μείωση συγκεκριμένου στόχου εκπομπών ενός κατα
σκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km.
2. Η Επιτροπή, έως το 2010, θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις για τη
διαδικασία έγκρισης καινοτόμων τεχνολογιών με την κανονιστική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14, παράγραφος 2. Οι
λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για
καινοτόμες τεχνολογίες:
α)

ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής πρέπει να είναι υπεύθυνοι για
την εξοικονόμηση CO2 που επιτυγχάνεται διά της χρήσεως
καινοτόμων ∙τεχνολογιών

β)

οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να έχουν επαληθευμένη συμ
βολή στη μείωση του CO2∙

γ)

οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν στον πρότυπο
κύκλο δοκιμών για τη μέτρηση του CO2 ή σε υποχρεωτικές
διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη
συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1
ή να είναι υποχρεωτικά δυνάμει άλλων διατάξεων του κοινοτικού
δικαίου.

3.
Προμηθευτής ή κατασκευαστής που ζητά την έγκριση μέτρου
ως καινοτόμου τεχνολογίας υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση,
συμπεριλαμβανομένης έκθεσης εξακρίβωσης από ανεξάρτητο και
πιστοποιημένο φορέα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης
μεταξύ του μέτρου και άλλης καινοτόμου τεχνολογίας που έχει ήδη
εγκριθεί, η έκθεση σημειώνει ότι η αλληλεπίδραση και η έκθεση
εξακρίβωσης αξιολογεί σε ποιο βαθμό η αλληλεπίδραση τροποποιεί τη
μείωση που επιτυγχάνεται με κάθε μέτρο.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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4.
Η επιτευχθείσα μείωση πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή, με
βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2.

Άρθρο 13
Εξέταση και υποβολή έκθεσης

5.6.2009

Με βάση την επανεξέταση αυτή και την αξιολόγηση αντικτύπου,
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αξιολόγησης του αντικτύπου
για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες που εξαρτώνται
από αυτή, η Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει πρόταση
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού κατά τον πλέον ουδέτερο
δυνατό τρόπο από άποψη ανταγωνισμού, και η οποία να είναι κοινω
νικά δίκαιη και βιώσιμη.

1.
Το 2010, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία θα εξετάζεται η
συντελούμενη πρόοδος εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης
της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά
οχήματα.

6.
Μέχρι το 2014, η Επιτροπή, κατόπιν αξιολογήσεως των
επιπτώσεων, δημοσιεύει έκθεση για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων
του αποτυπώματος και της χρήσης του ως παραμέτρου για τον καθο
ρισμό των στόχων ειδικών εκπομπών και, εφόσον κριθεί σκόπιμο,
υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι.

2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν συνεχεία ανά τριετία,
εγκρίνονται μέτρα για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι
προσαρμόζοντας την τιμή M0 που περιλαμβάνεται στο εν λόγω
παράρτημα στη μέση μάζα των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα
προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.

7. Εγκρίνονται μέτρα ώστε να παρέχεται η αναγκαία προσαρμογή
στους τύπους του παραρτήματος I, προκειμένου κάθε αλλαγή να
αντικατοπτρίζεται στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη
μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου
2016 και εν συνεχεία ανά τριετία.

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 14, παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14
παράγραφος 3.

Άρθρο 14

3. Από το 2012, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση αντικτύπου
προκειμένου να επανεξετάσει έως το 2014, κατά το άρθρο 14
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τις διαδικασίες
μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες
προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να
ανταποκρίνονται επαρκώς στην πραγματική συμπεριφορά των
εκπομπών CO2των αυτοκινήτων και για να περιληφθούν οι
εγκεκριμένες καινοτόμες τεχνολογίες, κατά την έννοια του άρθρου 4,
οι οποίες θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο δοκιμών.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες αναθεωρούνται
στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Από την ημερομηνία εφαρμογής της αναθεωρημένης διαδικασίας για
τη μέτρηση των εκπομπών CO2, οι καινοτόμες τεχνολογίες παύουν
πλέον να εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 12.
4.
Μέχρι το 2010, η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία
2007/46/EΚ, έτσι ώστε κάθε τύπος/έκδοση/παραλλαγή να αντιστοι
χεί σε ενιαία σειρά καινοτόμων τεχνολογιών.
5.
Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή
ολοκληρώνει την επανεξέταση των στόχων ειδικών εκπομπών του
παραρτήματος Ι και των εξαιρέσεων του άρθρου 11, με σκοπό:
— τον καθορισμό των λεπτομερειών για την επίτευξη, έως το έτος
2020, του μακροπρόθεσμο στόχου των 95 g CO2/km με ικα
νοποιητική απόδοση ως προς το κόστος και
— τον καθορισμό των θεμάτων εφαρμογής του εν λόγω στόχου,
περιλαμβανομένου του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ (1).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/EΚ ορίζεται τρίμηνη.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 15
Κατάργηση
Η απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου
2010.
Ωστόσο, τα άρθρα 4, 9 και 10 της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν
να ισχύουν έως ότου η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα δεδομένα της παρακολούθησης για
το ημερολογιακό έτος 2009.
(1) Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του
Κιότο (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1).
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
1. Οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται,
προς τον σκοπό των υπολογισμών στο παρόν Παράρτημα, με τον τύπο:
α)

Από το 2012 έως το 2015:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)
Όπου:
M

= μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0 = 1 372,0
a
β)

= 0,0457

Από το 2016:
Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)
Όπου:
M

= μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2
α

= 0,0457

2. Ο στόχος ειδικών εκπομπών για ένα κατασκευαστή σε δεδομένο ημερολογιακό έτος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ειδικών
εκπομπών CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο ταξινομηθέν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, του οποίου είναι
κατασκευαστής κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α — Συλλογή δεδομένων για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και καθορισμός πληροφοριών
παρακολούθησης εκπομπών CO2
1. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη
καταγράφουν τα εξής στοιχεία για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά τους:
α)

τον κατασκευαστή
∙

β)

τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοσή του
∙

γ)

τις ειδικές εκπομπές CO2 ∙(g/km)

δ)

τη μάζα του ∙(kg)

ε)

το μεταξόνιό του (mm) και

στ) το μετατρόχιό του (mm).
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το αντίστοιχο επιβατικό
αυτοκίνητο. Όταν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης καθορίζει κατώτατη και ανώτατη μάζα για κάποιο επιβατικό αυτοκίνητο, για
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το κράτος μέλος χρησιμοποιεί μόνο την ανώτατη αριθμητική τιμή. Στην περίπτωση
αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας (βενζίνη-αέριο), στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οποίων σημειώνονται οι ειδικές
εκπομπές CO2 και για την βενζίνη και για το αέριο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνον την τιμή του αερίου.
3. Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη
καθορίζουν, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο μέρος Β, για κάθε κατασκευαστή:
α)

το συνολικό πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στην επικράτειά ∙τους

β)

τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2, κατά το μέρος Β σημείο 2 του παρόντος ∙παραρτήματος

γ)

τη μέση μάζα, κατά το μέρος Β σημείο 3 του παρόντος ∙παραρτήματος

δ)

για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε τύπου καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου:
i)

το συνολικό πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στην επικράτειά τους, κατά το
μέρος Β σημείο 1 του παρόντος ∙παραρτήματος

ii)

τις ειδικές εκπομπές CO2 και το μερίδιο της μείωσης των εκπομπών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών κατά το άρθρο 12
∙
ή οχημάτων με εναλλακτικό καύσιμο σύμφωνα με το άρθρο 6

iii)

∙
τη μάζα

iv)

το αποτύπωμα του αυτοκινήτου, κατά το μέρος Β σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ B — Μεθοδολογία καθορισμού πληροφοριών παρακολούθησης εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα
Οι πληροφορίες παρακολούθησης τις οποίες απαιτείται να καθορίσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το σημείο 3 του μέρους Α
καθορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν Μέρος.
1. Πλήθος ταξινομηθέντων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (N)
Τα κράτη μέλη καθορίζουν το πλήθος των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην επικράτειά τους κατά
το αντίστοιχο έτος παρακολούθησης (N).
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2. Μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (S,ave)
Οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην επικράτεια
του κράτους μέλους κατά το έτος παρακολούθησης (S,ave) υπολογίζονται διαιρώντας το άθροισμα των ειδικών εκπομπών CO2
κάθε μεμονωμένου καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου (S), διά του πλήθους των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (N).
Save = (1 / N) × Σ S
3. Μέση μάζα καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων
Η μέση μάζα όλων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην επικράτεια των κρατών μελών κατά το
έτος παρακολούθησης (M,ave) υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα της μάζας κάθε μεμονωμένου καινούργιου επιβατικού
αυτοκινήτου (M) διά του πλήθους των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (N).
Mave = (1 / N) × Σ M
4. Κατανομή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ανά παραλλαγή
Για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε τύπου καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, καταγράφονται το πλήθος των επιβατικών
αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά, η μάζα των οχημάτων, οι ειδικές εκπομπές CO2 και το αποτύπωμα του
αυτοκινήτου.
5. Αποτύπωμα
Το αποτύπωμα του αυτοκινήτου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μεταξόνιο του αυτοκινήτου επί το μετατρόχιό του.
ΜΕΡΟΣ Γ — Μορφότυπο για τη διαβίβαση των δεδομένων
Για κάθε κατασκευαστή, για κάθε έτος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα που περιγράφονται στο σημείο 3 του μέρους Α στα
εξής μορφότυπα:
Συγκεντρωτικά δεδομένα:
Έτος:

Κατασκευαστής

(Κατασκευαστής 1)

Συνολικό πλήθος
ταξινομηθέντων
καινούργιων
επιβατικών
αυτοκινήτων

Μέσες ειδικές εκπομπές
CO2 (g/km)

Μέση μάζα (kg)

Μέσο αποτύπωμα (m2)

…

…

…

…

(Κατασκευαστής 2)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Σύνολο όλων των
κατασκευαστών

…

…

…

…

Σύνολο νέων
ταξινομήσεων

Ειδικές
εκπομπές CO2
(g/km)

Μάζα
(kg)

Αποτύπωμα
(m2)

(ονομασία
παραλλαγής 1)

…

…

…

…

…

…

…

(ονομασία έκδοσης
1)

(ονομασία
παραλλαγής 2)

…

…

…

…

…

…

…

(ονομασία τύπου
1)

(ονομασία έκδοσης
2)

(ονομασία
παραλλαγής 1)

…

…

…

…

…

…

…

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
1)

(ονομασία έκδοσης
2)

(ονομασία
παραλλαγής 2)

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
2)

(ονομασία έκδοσης
1)

(ονομασία
παραλλαγής 1)

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
2)

(ονομασία έκδοσης
1)

(ονομασία
παραλλαγής 2)

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
2)

(ονομασία έκδοσης
2)

(ονομασία
παραλλαγής 1)

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
2)

(ονομασία παραλ
λαγής 2)

(ονομασία
έκδοσης 2)

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Κατασκευαστής

Τύπος αυτοκινήτου

Έκδοση

Παραλλαγή

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
1)

(ονομασία έκδοσης
1)

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

(ονομασία τύπου
1)

Έτος 1

(όνομα κατα
σκευαστή 1)

Έτος 1

…

…

…
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Εμπορική
ονομασία

Έτος

EL

Μάρκα κατα
σκευής

Μείωση των
εκπομπών μέσω
καινοτόμων
τεχνολογιών (*)ή
των δυνατοτήτων
των
πλειοκαυσίμων
οχημάτων (**)

Καινοτόμος
τεχνολογία (*)ή
ομάδα
καινοτόμων
τεχνολογιών ή
όχημα με εναλ
λακτικό (**)

5.6.2009

Λεπτομερή δεδομένα σε επίπεδο κατασκευαστή:

(*) Σύμφωνα με το άρθρο 12.
(**) Σύμφωνα με το άρθρο 6.
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ΟΔΗΓΙΕΣ



ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη
συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

η Κοινότητα μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισ
αγωγές πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών, όπου είναι
εντονότερο το πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού
ενέργειας, και να επηρεάσει την αγορά καυσίμων για τις
μεταφορές.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 95 σε συνδυασμό με τα
άρθρα 17, 18 και 19 της παρούσας οδηγίας,

(3)

Οι δυνατότητες για οικονομική αύξηση μέσω της καινοτομίας
και μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής πολιτικής
έχουν αναγνωρισθεί. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές εξαρτάται συχνά από τοπικές ή περιφερειακές
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (MΜΕ). Οι ευκαιρίες
για ανάπτυξη και απασχόληση τις οποίες προσφέρουν στα
κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους οι περιφερειακές και
τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές είναι σημαντικές. Συνεπώς, η Επιτροπή και
τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής και
περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς αυτούς, να
ενθαρρύνουν ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανάμεσα σε τοπικές και περι
φερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να προωθήσουν τη
χρήση χρηματοδότησης από διαρθρωτικά κονδύλια στο
συγκεκριμένο τομέα.

(4)

Κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο θετικός
αντίκτυπος όσον αφορά τις δυνατότητες περιφερειακής και
τοπικής ανάπτυξης, τις εξαγωγικές προοπτικές, την κοινωνική
συνοχή και τις δυνατότητες απασχόλησης, ιδίως για τις ΜΜΕ
και τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας.

(5)

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και να περιορισθεί η εξάρτησή
της από εισαγωγές ενέργειας, θα πρέπει η ανάπτυξη ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές να βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

(6)

Είναι σκόπιμη η στήριξη των τεχνολογιών αποκεντρωμένης
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τις φάσεις
επίδειξης και αρχικής διάθεσης στο εμπόριο. Η στροφή προς
την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων αξιοποίηση τοπικών
ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργεια
κού εφοδιασμού, μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και
μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά. Μια τέτοια
αποκέντρωση προωθεί επίσης την τοπική ανάπτυξη και τη συν
οχή με την παροχή πηγών εισοδήματος και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο έλεγχος της ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς
και η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε
συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη
ενεργειακή απόδοση, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της
δέσμης μέτρων που απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς το
πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και προς τις περαιτέρω
κοινοτικές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, αυτοί οι
παράγοντες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην
προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής
ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές και τις απομονωμένες
περιοχές.
Ειδικότερα, η πρόοδος της τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων
για τη χρήση και την επέκταση των μαζικών μεταφορών, η
χρήση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και η χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές αποτελούν
ορισμένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία με τα οποία

(1) Γνώμη της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 43).
(2) ΕΕ C 325 της 19.12.2008, σ. 12.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008
(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009.
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(8)

(9)

(1 )
(2)
(3)
(4)
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Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες
πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (1) και η
οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση
της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για
τις μεταφορές (2) έδωσαν ορισμούς για τις διάφορες μορφές
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία 2003/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (3) θέσπισε ορισμούς
για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας ενδείκνυται να
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι ή παρόμοιοι ορισμοί στην παρούσα
οδηγία.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2007, με
τίτλο «Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον 21ο αιώνα: συμβολή στην
ενίσχυση της αειφορίας» κατέδειξε ότι ο στόχος του 20 % για
το συνολικό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10 % για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές είναι κατάλληλοι και εφικτοί στόχοι, και ότι το
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς στόχους
αναμένεται να προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που χρειάζεται ώστε να πραγμα
τοποιεί βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, οι οποίες να επιτρέψουν τη μείωση της
εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη μεγαλύτερη
αξιοποίηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Οι στόχοι
αυτοί υφίστανται στο πλαίσιο της βελτίωσης κατά 20 % της
ενεργειακής απόδοσης έως το 2020, που καθορίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2006, με
τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση
του δυναμικού», που υιοθέτησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Μάρτιο 2007, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά
του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το εν λόγω σχέδιο
δράσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επαναβεβαίωσε
τη δέσμευση της Κοινότητας για την ανάπτυξη ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010.
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20 % ως μερίδιο της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
της Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό ελάχιστο στόχο,
τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10 % ως
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης και
πετρελαίου ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος που
πρέπει να υλοποιηθεί κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο δεσμευτικός
χαρακτήρας του στόχου για τα βιοκαύσιμα είναι
ενδεδειγμένος, υπό τον όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι
θα διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς και ότι
η οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (4) θα τροποποιη
θεί προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα επίπεδα ανάμειξης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2008 επανέλαβε
ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 42.
ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37.
ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.
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ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν και να πληρούνται ουσια
στικά κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και να διασφαλι
σθεί η εμπορική διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του Ιουνίου 2008
αναφέρθηκε και πάλι στα κριτήρια αειφορίας και στην
ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς και τόνισε ότι πρέπει
να αξιολογηθεί ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της παραγωγής
βιοκαυσίμων στην παραγωγή γεωργικών τροφίμων και να
αναληφθούν ενέργειες, εφόσον απαιτείται, για την
αντιμετώπιση των ελλείψεων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο δήλωσε ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν περαιτέρω οι
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της παραγωγής και
κατανάλωσης βιοκαυσίμων.

(10)

Στο ψήφισμά του, της 25ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με
τον χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην
Ευρώπη (5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να υποβάλει έως τα τέλη του 2007 πρόταση νομοθετικού
πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισημαίνοντας
τη σημασία του καθορισμού στόχων για τα μερίδια των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο Κοινότητας και
κρατών μελών.

(11)

Είναι ανάγκη να τεθούν διαφανείς και αδιαμφισβήτητοι
κανόνες για τον υπολογισμό του μεριδίου των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και για τον καθορισμό των πηγών αυτών. Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιληφθεί η ενέργεια που υπάρχει
στους ωκεανούς και σε άλλα υδάτινα συστήματα με τη μορφή
κυμάτων, θαλάσσιων ρευμάτων, παλιρροιών, βαθμίδωσης της
θερμικής ενέργειας ή περιεκτικότητας σε αλάτι των ωκεανών.

(12)

Η χρήση γεωργικών υλικών, όπως η στερεή και η υγρή κοπριά,
καθώς και άλλων αποβλήτων ζωικής ή οργανικής προέλευσης
για την παραγωγή βιοαερίου προσφέρει, λόγω των σημαντικών
δυνατοτήτων περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
ουσιαστικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα τόσο για την παρα
γωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού όσο και για την παραγωγή
βιοκαυσίμων. Χάρη στον αποκεντρωμένο χαρακτήρα τους και
στην περιφερειακή επενδυτική δομή, οι εγκαταστάσεις παρα
γωγής βιοαερίου μπορούν να συμβάλουν κατά τρόπο καθορι
στικό στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών και να
προσφέρουν νέες εισοδηματικές δυνατότητες στους αγρότες.

(13)

Με βάση τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, ενδείκνυται να καθοριστούν
δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι συνεπείς με το 20 % ως μερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το 10 % ως μερίδιο συμ
μετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κοινοτική
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020.

(14)

Κύριος σκοπός των δεσμευτικών εθνικών στόχων είναι να
παρασχεθεί ασφάλεια στους επενδυτές και να ενθαρρυνθεί η
συνεχής ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν ενέργεια από
όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών. Η αναβολή της λήψης
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας στόχος είναι δεσμευ
τικός μέχρι να συμβεί ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι
επομένως σκόπιμη.

(5) ΕΕ C 219 E της 28.8.2008, σ. 82.
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Για κάθε κράτος μέλος διαφέρει το σημείο εκκίνησης, το δυνα
μικό του όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το
ενεργειακό του μείγμα. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να επιμε
ριστεί ο κοινοτικός στόχος του 20 % σε επιμέρους στόχους
για κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια
δίκαιη και κατάλληλη κατανομή, συνεκτιμώντας τα διαφορε
τικά σημεία εκκίνησης και το διαφορετικό δυναμικό των
κρατών μελών, καθώς και το υφιστάμενο επίπεδο ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές και το ενεργειακό μείγμα. Ενδείκνυται
να γίνει ο επιμερισμός κατανέμοντας την απαιτούμενη συν
ολική αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
μεταξύ των κρατών μελών με βάση ίση αύξηση του μεριδίου
κάθε κράτους μέλους, σταθμισμένη με γνώμονα το ΑΕγχΠ του,
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να αντικατοπτρίζει το σημείο
εκκίνησής τους και υπολογίζοντας την ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας, στο πλαίσιο δε αυτό πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι έως τώρα προσπάθειες των κρατών μελών όσον
αφορά τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο στόχος του 10 % για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί
συνέπεια των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης και
διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή είναι εύκολη η εμπορία
καυσίμων κίνησης, τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να προμηθευτούν από άλλες χώρες
βιοκαύσιμα. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η Κοινότητα να επιτύχει
το στόχο της για τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις μετα
φορές αποκλειστικά από εγχώρια παραγωγή, είναι πιθανό όσο
και επιθυμητό ο στόχος στην πραγματικότητα να επιτευχθεί με
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τον εφοδιασμό
της κοινοτικής αγοράς βιοκαυσίμων, και θα πρέπει, όπου
κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για την επίτευξη
ισόρροπης προσέγγισης μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και
των εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την
πορεία των πολυμερών και διμερών εμπορικών
διαπραγματεύσεων, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά
ζητήματα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί βασικό στόχο
της Κοινότητας και αποσκοπεί στην επίτευξη βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 2020. Ο στόχος
αυτός, μαζί με την ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία
στην οποία συμπεριλαμβάνονται η οδηγία 2002/91/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων (1), η οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005,
για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολο
γικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια (2) και η οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006,
για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις
ενεργειακές υπηρεσίες (3), έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο
για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια
θα επιτευχθούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, και ότι

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(2) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.
(3) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.
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μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την οικονομία της ΕΕ.
Οι πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση
ενέργειας συγκαταλέγονται, για κάθε κράτος μέλος, στις
αποτελεσματικότερες μεθόδους για την αύξηση του
ποσοστιαίου μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και,
συνεπώς, για την ευκολότερη επίτευξη των στόχων
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία.

(18)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τομείς,
προκειμένου να επιτύχουν ευκολότερα τους στόχους τους για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι εκφράζονται ως
ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η
ανάγκη για ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών
είναι επιτακτική διότι είναι πιθανόν να καταστεί όλο και
δυσχερέστερη η βιώσιμη επίτευξη δεσμευτικού ποσοστιαίου
στόχου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εάν εξακολουθήσει
να αυξάνεται η συνολική ζήτηση ενέργειας για τις μεταφορές.
Επομένως, ο υποχρεωτικός στόχος του 10 % που πρέπει να
επιτευχθεί από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριστεί ως
μερίδιο της τελικής ενέργειας που καταναλώνεται από τον
τομέα των μεταφορών το οποίο πρέπει να επιτευχθεί από
ανανεώσιμες πηγές και όχι μόνον από βιοκαύσιμα.

(19)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των δεσμευτικών
εθνικών συνολικών στόχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εργαστούν προς μια ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των τελικών δεσμευτικών στόχων τους. Θα πρέπει να
θεσπίσουν εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια
το οποίο θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τους τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν υπόψη ότι υπάρχουν
διαφορετικές χρήσεις της βιομάζας και, συνεπώς, είναι ουσια
στικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι βιομάζας. Επιπλέον, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν δικά τους μέτρα για την
επίτευξη των εν λόγω στόχων. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να
εκτιμά, κατά την αξιολόγηση της αναμενόμενης οικείας
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο πλαίσιο του
εθνικού σχεδίου δράσης, κατά πόσον τα μέτρα ενεργειακής
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να
συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών του στόχων. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο συνδυασμό
τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

(20)

Προκειμένου να υπάρξει όφελος από την τεχνολογική πρόοδο
και τις οικονομίες κλίμακας, στο πλαίσιο της ενδεικτικής
πορείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ταχύτερης
ανάπτυξης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
μέλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στους τομείς που πλήττονται δυσανάλογα από την
έλλειψη τεχνολογικής προόδου και οικονομιών κλίμακας και,
ως εκ τούτου, παραμένουν υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο
μέλλον θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη
των στόχων για το 2020.

(21)

Στην ενδεικτική πορεία, το 2005 θα πρέπει να ληφθεί ως το
σημείο εκκίνησης, διότι είναι το τελευταίο έτος για το οποίο
διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία για τα εθνικά μερίδια ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.

5.6.2009
(22)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει
η Κοινότητα και τα κράτη μέλη να διαθέσουν σημαντικό ποσό
των χρηματοδοτικών πόρων στην έρευνα και την ανάπτυξη σε
σχέση με τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας. Ειδικότερα,
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα
πρέπει να αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα και την
ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(23)

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές και τις
περιφερειακές αρχές να θέσουν στόχους επιπλέον των εθνικών
στόχων και να εντάξουν τις εν λόγω αρχές στην κατάρτιση
εθνικών σχεδίων δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια και την
ανάπτυξη συνείδησης των πλεονεκτημάτων της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.

(24)

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η
βιομάζα, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
προωθήσουν τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων
αποθεμάτων ξυλείας και την ανάπτυξη νέων συστημάτων
δασοπονίας.

(25)

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει διαφορετικό δυναμικό ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζει διαφορετικά καθεστώτα
στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό
επίπεδο. Τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν καθεστώτα
στήριξης που αποφέρουν οφέλη μόνον σε σχέση με μορφές
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίες παράγονται στην
επικράτειά τους. Για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω
εθνικών καθεστώτων στήριξης έχει ουσιώδη σημασία να
μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις επιπτώσεις και το
κόστος των οικείων εθνικών καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με
το αντίστοιχο δυναμικό τους. Ένα σημαντικό μέσο για την
επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας των εθνικών καθεστώτων στήριξης
όπως και δυνάμει της οδηγίας 2001/77/ΕΚ προκειμένου να
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να μπορέσουν τα
κράτη μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικά εθνικά μέτρα για
τη συμμόρφωση προς τους στόχους. Στόχος της παρούσας
οδηγίας είναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής υποστήριξης
των μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να
θίγονται τα εθνικά καθεστώτα στήριξης. Η οδηγία προβλέπει
προαιρετικούς μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ κρατών
μελών τα οποία τους επιτρέπουν να συμφωνούν ως προς το
βαθμό στήριξης που παρέχει ένα κράτος μέλος στην παραγωγή
ενέργειας σε άλλο κράτος μέλος και ως προς το βαθμό συμ
μετοχής της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε
σχέση με τους αντίστοιχους εθνικούς συνολικούς στόχους. Για
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αμφότερων των μέτρων
συμμόρφωσης προς τους στόχους, ήτοι των εθνικών
καθεστώτων στήριξης και των μηχανισμών συνεργασίας, είναι
σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να καθορίζουν εάν και
κατά πόσον τα εθνικά τους καθεστώτα στήριξης εφαρμόζονται
στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε άλλα
κράτη μέλη, και να συμφωνούν για το θέμα αυτό
εφαρμόζοντας τους μηχανισμούς συνεργασίας που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

(26)

Είναι ευκταίο οι τιμές της ενέργειας να αντανακλούν το εξω
τερικό κόστος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού κόστους και των δαπανών υγειονομικής
περίθαλψης.
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(27)

Η δημόσια στήριξη είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων
της Κοινότητας σχετικά με την εξάπλωση της χρήσης ηλεκ
τρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα όσο οι
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά δεν
αντικατοπτρίζουν πλήρως το περιβαλλοντικό και κοινωνικό
κόστος και τα οφέλη των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας.

(28)

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τον
περιορισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές. Τα κύρια
μέσα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές
περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των μεταφορών, την υποστήριξη
των δημόσιων μέσων μεταφοράς, την αύξηση του μεριδίου
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην παραγωγή και την παρα
γωγή αυτοκινήτων πιο αποδοτικών από πλευράς ενέργειας και
μικρότερων τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τον
κυβισμό του κινητήρα.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν ως στόχο τη
διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος από ανανεώσιμες
πηγές σε όλους τους τομείς των μεταφορών. Έως την
1η Ιουνίου 2015, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με
τις δυνατότητες για αύξηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε όλους τους τομείς των μεταφορών.

(30)

Κατά τον υπολογισμό της συμβολής της υδροηλεκτρικής
ενέργειας και της αιολικής ενέργειας για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να μετριαστούν οι επιδράσεις
των διαφορών κλίματος με τη χρήση ενός κανόνα
εξομάλυνσης. Εκτός αυτού, η ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης νερού
που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα δεν θα
πρέπει να θεωρείται ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες
πηγές.

(31)

Οι αντλίες θερμότητας που επιτρέπουν τη χρήση της αεροθερ
μικής, γεωθερμικής ή υδροθερμικής θερμότητας) στο
απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια ή άλλη βοηθητική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
Συνεπώς, η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία
των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να αφαιρείται από το
σύνολο της χρήσιμης θερμικής ενέργειας. Θα λαμβάνονται
υπόψη μόνο οι αντλίες θερμότητας που προσφέρουν σημα
ντικά μεγαλύτερο ποσοστό θερμικής ενέργειας από αυτό που
καταναλώνουν για τη λειτουργία τους.

(32)

Τα συστήματα παθητικής ενέργειας χρησιμοποιούν το σχε
διασμό κτιρίων για να δεσμεύσουν ενέργεια. Η ενέργεια που
λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο θεωρείται εξοικονομηθείσα
ενέργεια. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση, η
ενέργεια που δεσμεύεται με αυτό τον τρόπο δεν θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(33)

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλο ποσοστό
αερομεταφορών στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωσή
τους. Λαμβάνοντας υπόψη τους τρέχοντες τεχνολογικούς και
κανονιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την εμπορική
χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των αερομεταφορών, είναι
σκόπιμο να προβλεφθεί μερική απαλλαγή για τα εν λόγω κράτη
μέλη, αποκλείοντας από τον υπολογισμό της ακαθάριστης
ενεργειακής κατανάλωσης στις εθνικές αερομεταφορές την
ποσότητα κατά την οποία υπερβαίνουν κατά μιάμιση φορά τον
μέσο όρο της Κοινότητας για την τελική ακαθάριστη
κατανάλωση ενέργειας στις αερομεταφορές το 2005, όπως
εκτιμάται από τη Eurostat, ήτοι 6,18 %. Η Κύπρος και η
Μάλτα, δεδομένου του νησιωτικού και περιφερειακού
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χαρακτήρα τους, βασίζονται στην αεροπορία ως τρόπο μετα
φοράς η οποία έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες και την
οικονομία τους. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος και η Μάλτα
διαθέτουν δυσανάλογο μερίδιο της αεροπορίας στην οικεία
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο υπερέβη
τρεις φορές τον μέσο όρο της Κοινότητας το 2005, και συν
επώς θίγονται δυσανάλογα από τους τρέχοντες τεχνολογικούς
και κανονιστικούς περιορισμούς. Για αυτά τα κράτη μέλη θα
πρέπει να προβλεφθεί ότι η σχετική απαλλαγή θα καλύπτει το
ποσοστό της υπέρβασης του μέσου όρου της Κοινότητας για
την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στις αερομετα
φορές το 2005, όπως εκτιμάται από τη Eurostat, ήτοι 4,12 %.
(34)

Για να εξασφαλισθεί ένα ενεργειακό μοντέλο που θα
υποστηρίζει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα
πρέπει να ενθαρρυνθεί η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών, στην οποία θα συμμετέχουν καταλλήλως οι
περιφέρειες και οι τοπικές αρχές.

(35)

Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να επιδιώκουν κάθε
κατάλληλη μορφή συνεργασίας όσον αφορά τους στόχους της
παρούσας οδηγίας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να
πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα, διμερώς ή ∙πολυμερώς
μπορεί επίσης, εκτός από τους μηχανισμούς για τον υπολο
γισμό του στόχου και της συμμόρφωσης προς το στόχο, που
προβλέπονται αποκλειστικά στην παρούσα οδηγία, όπως στα
τιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών μελών, κοινά έργα
ανανεώσιμης ενέργειας και κοινά καθεστώτα στήριξης, να
λαμβάνει τη μορφή, π.χ. ανταλλαγής πληροφοριών και
βέλτιστων πρακτικών, όπως προβλέπεται ιδίως στην
πλατφόρμα διαφάνειας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, και
άλλου εθελοντικού συντονισμού μεταξύ καθεστώτων στήριξης
κάθε μορφής.

(36)

(37)

Προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες μείωσης του
κόστους επίτευξης των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί η κατανάλωση, στα
κράτη μέλη, ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
σε άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να επιτραπεί στα κράτη
μέλη να συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς στόχους την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται σε άλλα
κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται μέτρα ευελιξίας,
αλλά παραμένουν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών
προκειμένου να μην επηρεαστεί η ικανότητά τους να επιτύχουν
τους εθνικούς τους στόχους. Τα μέτρα αυτά ευελιξίας
λαμβάνουν τη μορφή στατιστικών μεταβιβάσεων, κοινών έργων
μεταξύ κρατών μελών ή κοινών καθεστώτων στήριξης.
Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός της Κοινότητας, θα πρέπει
να είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στους στόχους των
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η καθαρή
αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της εκτροπής
των υφιστάμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
πλήρους ή μερικής αντικατάστασής τους από συμβατικές
πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η προσμέτρηση μόνο της ηλεκ
τρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ξεκινούν τη
λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία
ανακαινίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να
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εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της αντικατάστασης των
συμβατικών μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην
Κοινότητα και στις τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να διασφα
λιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται και
να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. Προβλέπεται η σύναψη
συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της εν
λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Εάν, βάσει σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται δυνάμει της
συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα (1), τα συμβαλλόμενα
μέρη της συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις σχετικές
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ
κρατών μελών τα οποία προβλέπονται από την παρούσα οδηγία
εφαρμόζονται σε αυτά.
(38)

Όταν τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κοινά έργα με μία ή
περισσότερες τρίτες χώρες για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι σκόπιμο τα κοινά αυτά
έργα να αφορούν μόνον νεόδμητες εγκαταστάσεις ή
εγκαταστάσεις με πρόσφατη αύξηση δυναμικότητας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίζεται ότι το ποσοστό ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
της τρίτης χώρας δεν μειώνεται λόγω της εισαγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στην Κοινότητα. Επιπλέον, τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την
εγχώρια χρησιμοποίηση από την οικεία τρίτη χώρα, μέρους της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων που
καλύπτονται από το κοινό έργο. Εξάλλου, η Επιτροπή και τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες που
συμμετέχουν σε κοινά έργα να αναπτύξουν πολιτική για την
ανανεώσιμη ενέργεια με φιλόδοξους στόχους.

(39)

Δεδομένου ότι έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σε
τρίτες χώρες, όπως το μεσογειακό ηλιακό σχέδιο, μπορεί να
χρειάζονται μεγάλο χρονικό περιθώριο πριν από την πλήρη
διασύνδεση με την επικράτεια της Κοινότητας, είναι σκόπιμο
να διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους, επιτρέποντας στα κράτη
μέλη να λάβουν υπόψη στους εθνικούς στόχους περιορισμένη
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα εν λόγω
έργα κατά την κατασκευή της διασύνδεσης.

(40)

Η διαδικασία που χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή εποπτείας της
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης μονάδων παρα
γωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να είναι
αντικειμενική, διαφανής, αμερόληπτη και αναλογική, όταν
εφαρμόζει τους κανόνες σε συγκεκριμένα έργα. Ειδικότερα,
είναι σκόπιμο να αποφευχθεί τυχόν άσκοπη επιβάρυνση που θα
μπορούσε να προκύψει από την κατάταξη έργων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν υψηλό
κίνδυνο για την υγεία.

(41)

Η έλλειψη διαφανών κανόνων και συντονισμού μεταξύ των
διαφόρων φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει την
ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, οι
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική διάρθρωση του τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όταν αναθεωρούν τις διοικη
τικές τους διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας κατασκευής και
εκμετάλλευσης σταθμών και συνδεδεμένων υποδομών δικτύων
μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή καυσίμων κίνησης από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να απλουστευθούν οι
διοικητικές διαδικασίες έγκρισης, θέτοντας διαφανή

(1) ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18.
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χρονοδιαγράμματα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει να
προσαρμοστούν οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τον προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο
εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι επω
φελής για το περιβάλλον.
(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

Προς όφελος της ταχείας ανάπτυξης της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές και ενόψει της γενικής υψηλής αειφορίας
και περιβαλλοντικά επωφελούς ποιότητας, τα κράτη μέλη θα
πρέπει, κατά την εφαρμογή των διοικητικών κανόνων, τον σχε
διασμό δομών και νομοθεσίας, που προορίζονται για την
αδειοδότηση εγκαταστάσεων σε σχέση με τη μείωση της
ρύπανσης και τον έλεγχο για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για
την πρόληψη της ελαχιστοποίησης των απορρίψεων
επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, να ληφθεί υπόψη η συμ
βολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων για την αλλαγή του
κλίματος, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Προκειμένου να τονωθεί η συμβολή μεμονωμένων πολιτών
στους στόχους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να
αντικαταστήσουν τις εγκρίσεις με απλή κοινοποίηση στον
αρμόδιο φορέα όταν εγκαθιστούν αποκεντρωμένα συστήματα
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λογική συνοχή μεταξύ των
στόχων της παρούσας οδηγίας και της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, στις διαδικασίες
αξιολόγησης, σχεδιασμού ή χορήγησης άδειας για
εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλη την περιβαλλοντική
νομοθεσία της Κοινότητας και τη συμβολή των ανανεώσιμων
ενεργειακών πηγών στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και
στόχων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, ιδίως σε
σύγκριση με εγκαταστάσεις μη ανανεώσιμης ενέργειας.
Οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και οι άλλες απαιτήσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (1), σχετικά με, παραδείγματος
χάριν, τα επίπεδα ποιότητας, τις μεθόδους δοκιμών ή τους
όρους χρήσης, δεν θα πρέπει να δημιουργούν φραγμούς στην
εμπορία εξοπλισμού και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Ως εκ τούτου, τα καθεστώτα στήριξης της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές δεν θα πρέπει να ορίζουν εθνικές τεχ
νικές προδιαγραφές οι οποίες αποκλίνουν από τα υφιστάμενα
πρότυπα της Κοινότητας ούτε να απαιτούν για τον εξοπλισμό
ή τα συστήματα που τυγχάνουν στήριξης να πιστοποιούνται ή
να υπόκεινται σε δοκιμές σε συγκεκριμένο χώρο ή από
συγκεκριμένο φορέα.
Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εξετάσουν μηχανισμούς
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές.

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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(47)

Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι κανόνες και οι
υποχρεώσεις για ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νεόδμητα και στα
ανακαινισμένα κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω μέτρα
θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη κοινοτική κλίμακα
και παράλληλα να προωθείται η χρήση ενεργειακά
αποδοτικότερων εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες.

(48)

Μπορεί να είναι σκόπιμο για τα κράτη μέλη, προκειμένου να
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η θέσπιση ελάχιστων επιπέδων
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να προβλεφθεί
ότι τα επίπεδα αυτά επιτυγχάνονται με την ενσωμάτωση συν
τελεστή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εκπλήρωση
των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης της οδηγίας
2002/91/ΕΚ σχετικά με τη βέλτιστη από άποψη κόστους
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά κτίριο.

(49)

Το χάσμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, θα πρέπει να εξαλειφθεί προκειμένου
να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(50)

Στο βαθμό που η πρόσβαση ή η άσκηση του επαγγέλματος
του εγκαταστάτη είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα,
οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων
καθορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων (2). Η παρούσα οδηγία, επομένως, εφαρμόζεται με
την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

(51)

Ενώ η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει απαιτήσεις για την
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ
άλλων των αρχιτεκτόνων, χρειάζεται να διασφαλιστεί
περαιτέρω ότι οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι λαμβάνουν
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συνδυασμό των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στα
σχέδια και τις μελέτες τους. Επομένως, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες. Αυτό θα πρέπει να γίνεται
με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, και
ιδίως των άρθρων 46 και 49.

(52)

Ο μόνος στόχος των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες
παρέχονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι η
παροχή απόδειξης, προς τον τελικό καταναλωτή, ότι ένα
συγκεκριμένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από
ανανεώσιμες πηγές. Μια εγγύηση προέλευσης μπορεί να
μεταβιβάζεται από έναν κάτοχο σε άλλον, ανεξάρτητα από την
ενέργεια την οποία αφορά. Ωστόσο, για να εξασφαλίζεται ότι
μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές
πηγές κοινοποιείται μόνον άπαξ σε έναν καταναλωτή, θα πρέπει
να αποφεύγονται η διπλή προσμέτρηση και η διπλή
κοινοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης. Η ανανεώσιμη
ενέργεια, για την οποία η συνοδευτική εγγύηση προέλευσης
έχει πωληθεί χωριστά από τον παραγωγό, δεν θα πρέπει να
κοινοποιείται ή να πωλείται στον τελικό καταναλωτή ως
ενέργεια που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. Είναι
σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των πράσινων
πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα
στήριξης και των εγγυήσεων προέλευσης.

(2) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
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(53)

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην αναδυόμενη αγορά
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να
συμβάλει στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές. Επομένως, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαιτούν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που
κοινοποιούν το ενεργειακό τους μείγμα στους τελικούς κατα
ναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 6, της οδηγίας
2003/54/ΕΚ να περιλαμβάνουν στοιχειώδες ποσοστό
εγγυήσεων προέλευσης από νεόδμητες εγκαταστάσεις που
παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον αυτό
συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο.

(54)

Είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία
χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους τελικούς καταναλωτές
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας
2003/54/ΕΚ. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών
για τους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται
από νέες εγκαταστάσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη
μέλη.

(55)

Η οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση
της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη
θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (1), θεσπίζει
εγγυήσεις προέλευσης για την απόδειξη της προέλευσης της
ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής
υψηλής απόδοσης. Αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την αποκάλυψη της
χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ διότι δεν θα ήταν
δυνατόν να αποκλειστεί ο κίνδυνος διπλής προσμέτρησης και
διπλής κοινοποίησης.

(56)

Οι εγγυήσεις προέλευσης αυτές καθαυτές δεν παρέχουν
δικαίωμα για ενίσχυση από τα εθνικά καθεστώτα στήριξης.

(57)

Για την ολοκληρωμένη ενδιάμεση παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαία η στήριξη της ένταξης της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο υποδομής μετα
φοράς και διανομής και η χρήση συστημάτων ενδιάμεσης
αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(58)

Η
ανάπτυξη
έργων
ανανεώσιμης
ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων των «έργων ανανεώσιμης ενέργειας με
ευρωπαϊκό ενδιαφέρον» δυνάμει του προγράμματος
«Διευρωπαϊκό δίκτυο Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)», θα πρέπει να επιτα
χυνθεί. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναλύσει
τον τρόπο βελτίωσης της χρηματοδότησης αυτών των έργων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα έργα ανανεώσιμης
ενέργειας που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενερ
γειακής ασφάλειας εφοδιασμού της Κοινότητας και των
γειτονικών χωρών.

(59)

Η διασύνδεση μεταξύ χωρών διευκολύνει την ενσωμάτωση της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός
από την εξομάλυνση των διακυμάνσεων, η διασύνδεση μπορεί
να μειώσει το κόστος εξισορρόπησης, να ενθαρρύνει τον πραγ
ματικό ανταγωνισμό επιφέροντας πτώση των τιμών και να
στηρίξει την ανάπτυξη των δικτύων. Επίσης, η από κοινού και
βέλτιστη χρήση της δυναμικότητας μεταφοράς θα μπορούσε
να συμβάλει στην αποφυγή υπέρμετρης ανάγκης
δυναμικότητας νέων υποδομών.

(1) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.
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(60)

Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση και η εγγυημένη πρόσβαση
στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
είναι σημαντικές για την ένταξη των ανανεώσιμων ενεργειακών
πηγών στην εσωτερική αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 2, και στο πνεύμα του άρθρου 11
παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Οι απαιτήσεις για τη
διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου και
για την κατανομή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρα
κτηριστικά του εθνικού δικτύου και την ασφαλή λειτουργία
του. Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο παρέχει
εξασφάλιση προς τους συνδεδεμένους παραγωγούς ηλεκ
τρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές ότι θα
μπορούν πάντοτε να πωλούν και να μεταφέρουν την ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές βάσει κανόνων
σύνδεσης, όποτε υπάρχει η πηγή. Στην περίπτωση που η ηλεκ
τρική ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές είναι
εντεταγμένη στην αγορά για άμεση παράδοση, η
εξασφαλισμένη πρόσβαση εξασφαλίζει ότι όλη η πωλούμενη
ηλεκτρική ενέργεια η οποία λαμβάνει στήριξη διαθέτει
πρόσβαση στο δίκτυο, ώστε οι εγκαταστάσεις που είναι
συνδεδεμένες με το δίκτυο να μπορούν να χρησιμοποιούν όσο
το δυνατόν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες
ενεργειακές πηγές. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται υποχρέωση
των κρατών μελών να στηρίζουν ή να θεσπίζουν υποχρεώσεις
αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σε άλλα συστήματα,
καθορίζεται πάγια τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, συνήθως σε συνδυασμό με
υποχρέωση αγοράς για το φορέα εκμετάλλευσης του
συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ήδη κατά
προτεραιότητα πρόσβαση.

(61)

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί
πλήρως η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να επηρεάζεται η
αξιοπιστία ή η ασφάλεια του διασυνδεδεμένου συστήματος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κριθεί σκόπιμο να δοθεί στους
εν λόγω παραγωγούς οικονομική αποζημίωση. Ωστόσο, οι
στόχοι της παρούσας οδηγίας απαιτούν τη συνεχή αύξηση της
μεταφοράς και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές χωρίς να θίγεται
η αξιοπιστία ή η ασφάλεια του συστήματος δικτύου. Προς
τούτο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα
μέτρα για να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διείσδυση της ηλεκ
τρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μεταβλητών πηγών
και των πηγών που δεν επιδέχονται ακόμη αποθήκευση. Στο
βαθμό που απαιτείται από τους στόχους που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία, η σύνδεση νέων εγκαταστάσεων
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να επιτραπεί το ταχύτερο
δυνατόν. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες σύνδεσης δικτύου, τα κράτη μέλη μπορούν να
παρέχουν προτεραιότητα σύνδεσης ή ειδικές δυνατότητες
σύνδεσης για τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(62)

Το κόστος σύνδεσης των νέων παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας και αερίου από ανανεώσιμες πηγές στα
διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου
θα πρέπει να είναι αντικειμενικό, διαφανές και αμερόληπτο και
θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το όφελος το οποίο
αποφέρουν στα διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας και αερίου οι εγκατεστημένοι παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τοπικοί
παραγωγοί αερίου από ανανεώσιμες πηγές.

5.6.2009
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Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στις απομακρυσμένες περιφέρειες της Κοινότητας, και
ιδιαίτερα τις νησιωτικές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές,
θα πρέπει να επωφελούνται, όπου είναι εφικτό, από λογικά
τέλη σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα
βρεθούν αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση έναντι των
παραγωγών που είναι εγκατεστημένοι σε κεντρικότερες,
περισσότερο εκβιομηχανισμένες και πυκνοκατοικημένες
περιοχές.

(64)

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ καθόρισε το πλαίσιο της ένταξης στο
διασυνδεδεμένο σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο,
διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών
ως προς το βαθμό κατά στον οποίο έχει όντως επιτευχθεί η
ένταξη. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να ενισχυθεί το πλαίσιο
και να επανεξετάζεται η εφαρμογή του κατά τακτά χρονικά
διαστήματα σε εθνικό επίπεδο.

(65)

Η παραγωγή βιοκαυσίμων θα πρέπει να είναι αειφόρος. Συν
επώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα βιοκαύσιμα τα οποία
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους
στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία και τα βιοκαύσιμα τα
οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από εθνικά καθεστώτα να πληρούν
τα κριτήρια αειφορίας.

(66)

Η Κοινότητα θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων προωθώντας τα
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και την ανάπτυξη των
βιοκαυσίμων της δεύτερης και τρίτης γενεάς στην Κοινότητα
και ανά τον κόσμο, για την ενίσχυση της έρευνας στον γεωρ
γικό τομέα καθώς και της απόκτησης σχετικών γνώσεων.

(67)

Η εισαγωγή των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα δεν θα
επιτύχει το στόχο της εάν οδηγήσουν σε προϊόντα τα οποία δεν
πληρούν τα κριτήρια και τα οποία τελικά χρησιμοποιηθούν ως
βιορευστά στους τομείς της θέρμανσης και της ηλεκτρικής
ενέργειας, αντί να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμα. Για το
λόγο αυτό, τα κριτήρια αειφορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται
επίσης στα βιορευστά γενικά.

(68)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 κάλεσε την Επι
τροπή να προτείνει συνολική οδηγία για τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση της αειφόρου
παροχής και χρήσης της βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια
αειφορίας θα πρέπει να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει όλα τα βιορευστά και όχι
μόνο τα βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια αειφορίας θα πρέπει
συνεπώς να περιληφθούν στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου
να διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση μεταξύ ενεργειακής
και περιβαλλοντικής πολιτικής και για να αποφευχθεί το
επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα μιας μη συνεκτικής
προσέγγισης, είναι σημαντικό να προβλέπονται τα ίδια
κριτήρια αειφορίας για τη χρήση των βιοκαυσίμων για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας αφενός και για τους σκοπούς
της οδηγίας 98/70/ΕΚ αφετέρου. Για τους ίδιους λόγους, θα
πρέπει να αποφευχθεί η διπλή υποβολή εκθέσεων. Εκτός αυτού,
η Επιτροπή και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να
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συντονίσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο μιας επι
τροπής ειδικά αρμόδιας για ζητήματα αειφορίας. Η Επιτροπή
θα πρέπει επιπλέον να επανεξετάσει κατά το 2009 εάν πρέπει,
και με ποιους τρόπους, να συμπεριληφθούν και άλλες εφαρ
μογές βιομάζας.
(69)

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και βιο
ρευστά, καθώς και τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα
οδηγία για τη χρήση τους, δε θα πρέπει να συνεπάγεται την
ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. Οι
εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για την
ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή κείμενα, θα
πρέπει να διαφυλαχθούν. Επιπλέον, οι καταναλωτές της
Κοινότητας θα θεωρούσαν ηθικά απαράδεκτο ότι η αυξημένη
εκ μέρους τους χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών θα
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή εδαφών με
βιοποικιλότητα. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να
προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρξει εγγύηση ότι
δεν προέρχονται από περιοχές με βιοποικιλότητα ή, στην
περίπτωση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την προστασία
της φύσης ή για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό
εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η παραγωγή
πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, μέσω
της παροχής νομικής απόδειξης από τη σχετική αρμόδια αρχή.
Σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας που έχουν επιλεγεί, ως
δάσος με βιοποικιλότητα νοείται το πρωτογενές δάσος [κατά
τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Επισιτισμού και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην Αξιολόγηση των
Παγκόσμιων Δασικών Πόρων του, την οποία οι χώρες ανά τον
κόσμο χρησιμοποιούν για να αναφέρουν την έκταση των
πρωτογενών δασών] ή το δάσος που προστατεύεται από την
εθνική νομοθεσία για την προστασία της φύσης.
Περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου συγκομίζονται δασικά
προϊόντα πλην του ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της
ανθρώπινης δραστηριότητας είναι περιορισμένες. Άλλοι τύποι
δασών, όπως ορίζονται από τον FAO, όπως τα τροποποιημένα
φυσικά δάση, τα ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα πρέπει
να θεωρούνται πρωτογενή δάση. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων λειμώνων, τόσο
των εύκρατων όσο και των τροπικών κλιμάτων,
συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των στεπών, των
θαμνωδών περιοχών και των βοσκοτόπων υψηλής
βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που
παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν λόγω
εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει
ενδεδειγμένα κριτήρια και γεωγραφική εμβέλεια για να ορίσει
αυτούς τους μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες σύμφωνα με
τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και συναφή
διεθνή πρότυπα.

(70)

Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με υψηλά αποθέματα άνθρακα
στο έδαφος ή στη βλάστησή τους με σκοπό την καλλιέργεια
πρώτων υλών για βιοκαύσιμα ή βιορευστά, μέρος του
αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα απελευθερωθεί στην
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του
άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως αρνητικό αντίκτυπο τις
επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου, γεγονός που
εξουδετερώνει τον θετικό αντίκτυπο των αερίων θερμοκηπίου
των βιοκαυσίμων ή των βιορευστών, σε ορισμένες μάλιστα
περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. Επομένως, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις αυτής της μετα
τροπής χρήσης όσον αφορά τον άνθρακα, κατά τον υπολο
γισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου χάρη
στη χρήση ορισμένων βιοκαυσίμων και βιορευστών. Αυτό είναι
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αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον υπολο
γισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις, όσον αφορά τον
άνθρακα, από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών.
(71)

Για τον υπολογισμό των επιπτώσεων της μετατροπής των γαιών
σε επίπεδο αερίων θερμοκηπίου, οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τρέχουσες τιμές για
τα αποθέματα άνθρακα που συνδέονται με τις χρήσεις γης ανα
φοράς και τις χρήσεις γης μετά τη μετατροπή. Θα πρέπει
επίσης να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πρότυπες τιμές. Το
έργο της διακυβερνητικής ομάδας μελετών των αλλαγών του
κλίματος είναι κατάλληλη βάση για τέτοιες πρότυπες τιμές. Το
έργο αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή διατυπωμένο σε μορφή
που να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμη από τους οικονομικούς
φορείς. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές για το έργο αυτό που θα
χρησιμεύσουν ως βάση για τον υπολογισμό των
τροποποιήσεων στα αποθέματα άνθρακα για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας, επίσης όσον αφορά τις δασώδεις εκτάσεις
με συγκόμωση μεταξύ 10 % έως 30 %, τις σαβάνες, τις
θαμνώδεις περιοχές και τους βοσκοτόπους.

(72)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μεθόδους για την εκτίμηση
των επιπτώσεων της αποξήρανσης των τυρφώνων στις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου.

(73)

Δε θα πρέπει να αλλάξουν χρήση με σκοπό την παραγωγή
βιοκαυσίμων, τα εδάφη των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε
σε απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία δεν θα
μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεδομένου
του επείγοντος χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής του
κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου χάρη στην παραγωγή βιοκαυσίμων ή
βιορευστών. Αυτό θα απέτρεπε άσκοπες και επαχθείς έρευνες
στους οικονομικούς φορείς και τη μετατροπή εδαφών με
υψηλό απόθεμα άνθρακα που εκ των υστέρων θα
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για παραγωγή πρώτων υλών για
βιοκαύσιμα και βιορευστά. Η απογραφή των παγκόσμιων
αποθεμάτων άνθρακα δείχνει ότι οι υγροβιότοποι και οι
περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση με συγκόμωση
μεγαλύτερη του 30 %, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εν
λόγω κατηγορία. Οι περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή
αναδάσωση με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30 %, θα πρέπει
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατηγορία, εκτός αν
υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι το απόθεμά
τους σε άνθρακα είναι τόσο χαμηλό ώστε να δικαιολογεί τη
μετατροπή τους σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η
παρούσα οδηγία. Η αναφορά των υγροβιοτόπων θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που περιέχεται στη σύμβαση για
τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας ιδίως για τα
ενδιαιτήματα των νηκτικών πτηνών, που υπογράφηκε στις
2 Φεβρουαρίου 1971 στο Ραμσάρ.

(74)

Τα κίνητρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή βιοκαυσίμων και
βιορευστών παγκοσμίως. Όταν τα βιοκαύσιμα και βιορευστά
προέρχονται από πρώτες ύλες που παράγονται εντός της
Κοινότητας, θα πρέπει να συμμορφώνονται και προς τις κοι
νοτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη γεωργία,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την προστασία της
ποιότητας των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων, και
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προς τις κοινωνικές απαιτήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι
η παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών σε ορισμένες τρίτες
χώρες ενδέχεται να μην τηρεί στοιχειώδεις περιβαλλοντικές ή
κοινωνικές απαιτήσεις. Επομένως, είναι σκόπιμο να ενθαρρυ
νθεί η ανάπτυξη πολυμερών και διμερών συμφωνιών και
εθελοντικών διεθνών ή εθνικών συστημάτων που να καλύπτουν
τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, ώστε να
προάγεται η αειφόρος παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών
παγκοσμίως. Ελλείψει συμφωνιών ή συστημάτων αυτού του
είδους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους οικο
νομικούς φορείς να υποβάλουν έκθεση για τα εν λόγω
ζητήματα.

(75)

Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα καθεστώς αειφορίας για τις ενερ
γειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την παραγωγή
βιοκαυσίμων και βιορευστών, θα πρέπει να αναλυθούν από την
Επιτροπή κατά το 2009, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να
πραγματοποιείται η διαχείριση των πόρων βιομάζας με
γνώμονα την αειφορία.

(76)

Τα κριτήρια αειφορίας θα είναι αποτελεσματικά μόνο εάν
οδηγούν σε αλλαγές στη συμπεριφορά των παραγόντων της
αγοράς. Οι παράγοντες της αγοράς θα αλλάξουν τη συμπερι
φορά τους μόνο εάν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως προς την τιμή σε
σύγκριση με όσα δεν πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης, υπάρχει φυσικός δεσμός μεταξύ της παρα
γωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών που πληρούν τα κριτήρια
αειφορίας και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων και βιορευστών
στην Κοινότητα, ο οποίος δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και διασφαλίζει την
πριμοδότηση τιμής η οποία είναι υψηλότερη από ό, τι σε
συστήματα όπου δεν υπάρχει τέτοιος δεσμός. Ως εκ τούτου,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και βιορευστά
που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας θα μπορούν να πωληθούν
σε υψηλότερη τιμή, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης θα
πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα του ισοζυγίου μάζας.
Αυτό θα πρέπει να διαφυλάσσει την ακεραιότητα του
συστήματος αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη βιομηχανία. Ωστόσο, θα
πρέπει να μελετηθούν και άλλες μέθοδοι εξακρίβωσης.

(77)

Όπου χρειάζεται, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως
υπόψη την αξιολόγηση οικοσυστημάτων της χιλιετηρίδας που
περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τη διατήρηση τουλάχιστον των
τομέων αυτών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες
οικοσυστήματος σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως η προστασία
της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της διάβρωσης.

(78)

Είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις της
καλλιέργειας βιομάζας, μεταξύ άλλων, μέσω αλλαγών της
χρήσης της γης, συμπεριλαμβανομένων της μετατόπισης, της
εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών και άλλων
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, όσο και οι επιπτώσεις στην
παραγωγή τροφίμων και την τοπική ευημερία. Η Επιτροπή θα
πρέπει να εξετάζει όλες τις πηγές πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου χάρτη της πείνας του
FAO. Τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να προωθούνται με τρόπο που
θα ενθαρρύνει την αυξημένη παραγωγικότητα της γεωργίας
και τη χρήση υποβαθμισμένων γαιών.
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(79)

Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να ενθαρρύνει τη
σύναψη πολυμερών και διμερών συμφωνιών, καθώς και την
καθιέρωση εθελοντικών διεθνών ή εθνικών συστημάτων
θέσπισης προτύπων για την παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων
και βιορευστών και πιστοποίησης ότι η παραγωγή των
βιοκαυσίμων και βιορευστών τηρεί τα εν λόγω πρότυπα. Για το
λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφασιστεί οι εν λόγω συμφωνίες ή
συστήματα να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες και στοιχεία,
υπό τον όρο ότι τηρούν τα κατάλληλα πρότυπα αξιοπιστίας,
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου.

(84)

Προκειμένου να μην ενθαρρυνθεί η καλλιέργεια πρώτων υλών
για βιοκαύσιμα και βιορευστά σε εδάφη όπου αυτό θα
οδηγούσε σε υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η χρήση
των προκαθορισμένων τιμών για την καλλιέργεια θα πρέπει να
περιορίζεται σε περιοχές όπου αυτή η επίπτωση μπορεί να απο
κλειστεί μετά βεβαιότητας. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, είναι σκόπιμο να
καθορίσουν τα κράτη μέλη εθνικούς ή περιφερειακούς μέσους
όρους εκπομπών από την καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης λιπασμάτων.

(80)

Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τον υπολο
γισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα
και βιορευστά, καθώς και από τα αντικαθιστάμενα ορυκτά
καύσιμα.

(85)

(81)

Τα παραπροϊόντα από την παραγωγή και χρήση καυσίμων θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μέθοδος υποκατάστασης
θεωρείται κατάλληλη για τους σκοπούς της ανάλυσης πολι
τικής, αλλά όχι για κανονιστικούς σκοπούς που αφορούν τους
μεμονωμένους οικονομικούς φορείς και τις μεμονωμένες απο
στολές καυσίμων για μεταφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
μέθοδος που θεωρείται η πλέον κατάλληλη είναι η μέθοδος
της κατανομής ενέργειας διότι εφαρμόζεται εύκολα, είναι
προβλέψιμη σε βάθος χρόνου, ελαχιστοποιεί τα αντιπαραγω
γικά κίνητρα και παράγει αποτελέσματα τα οποία γενικά είναι
συγκρίσιμα με εκείνα που παράγει η μέθοδος υποκατάστασης.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης πολιτικής, η Επιτροπή θα
πρέπει επίσης, στις εκθέσεις της, να παρουσιάζει αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποκατάστασης.

(82)

Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική
επιβάρυνση θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος
προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής
βιοκαυσίμων, ο οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και να
επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπιστα δεδομένα. Οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε
το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που θεσπίζεται στον εν λόγω
κατάλογο. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή μείωσης
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής
είναι χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που
επιθυμούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το
συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει να υποχρεούνται να
καταδείξουν ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών που
προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι
κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό
των προκαθορισμένων τιμών.

Η παγκόσμια ζήτηση γεωργικών πρώτων υλών αυξάνεται συν
εχώς. Η αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα αντιμετωπιστεί εν μέρει
με την αύξηση των εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη
γεωργία. Η αποκατάσταση των εδαφών που έχουν υποβαθμι
στεί σοβαρά ή μολυνθεί έντονα και, κατά συνέπεια, δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν για γεωργική παρα
γωγή, θα συμβάλει στην αύξηση των εδαφών που είναι
διαθέσιμα για την καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των
βιοκαυσίμων και των βιορευστών θα συμβάλει στην αύξηση
της ζήτησης γεωργικών πρώτων υλών, το σύστημα αειφορίας
θα πρέπει να προάγει την αποκατάσταση των εδαφών που
έχουν υποβαθμιστεί. Ακόμη και αν τα βιοκαύσιμα παράγονται
από πρώτες ύλες που προέρχονται από ήδη καλλιεργούμενες
εκτάσεις, η καθαρή αύξηση της ζήτησης καλλιεργειών η οποία
οφείλεται στην προώθηση των βιοκαυσίμων ενδέχεται να
οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε εκτάσεις με υψηλό απόθεμα
άνθρακα, οπότε θα μπορούσε να επιφέρει απώλεια αποθεμάτων
άνθρακα. Για να μετριαστεί ο κίνδυνος αυτός, είναι σκόπιμο να
θεσπιστούν συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί
μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας σε
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ήδη για καλλιέργειες, η χρήση
υποβαθμισμένων εκτάσεων και η θέσπιση απαιτήσεων
αειφορίας, ανάλογων με εκείνες που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην
Κοινότητα, σε άλλες χώρες κατανάλωσης βιοκαυσίμων. H Επι
τροπή θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται
σε έμμεσες αλλαγές στη χρήση γης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η
Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει, βασιζόμενη στα καλύτερα
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, τη
συμπερίληψη συντελεστή για την έμμεση αλλαγή στη χρήση
γης στον υπολογισμό των αερίων θερμοκηπίου και την ανάγκη
δημιουργίας κινήτρων για τα βιώσιμα βιοκαύσιμα που
μειώνουν τις συνέπειες στις αλλαγές στη χρήση γης και
βελτιώνουν την αειφορία των βιοκαυσίμων με σεβασμό των
άμεσων αλλαγών στη χρήση γης. Με την ανάπτυξη της
μεθοδολογίας αυτής η Επιτροπή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες συνέπειες των έμμεσων αλλαγών
στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από μη
εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και από λιγνοκυτταρινούχες
ύλες.

(83)

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών
των προκαθορισμένων τιμών είναι σκόπιμο να λαμβάνονται
από ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές και, ανάλογα με την
περίπτωση, να επικαιροποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών των πηγών αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να
παροτρύνει τις πηγές αυτές να εξετάζουν, κατά τις επικαιρο
ποιητικές τους εργασίες, τις εκπομπές από την καλλιέργεια,
τον αντίκτυπο των περιφερειακών και των κλιματικών
συνθηκών, τον αντίκτυπο της καλλιέργειας με αειφόρους γεωρ
γικές μεθόδους και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τις επι
στημονικές συμβολές των παραγωγών στην Κοινότητα και στις
τρίτες χώρες και στην κοινωνία των πολιτών.

(86)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη κατάλληλου
μεριδίου των βιοκαυσίμων στην αγορά, χρειάζεται να διασφα
λιστεί η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με υψηλότερη
περιεκτικότητα σε βιολογικό πετρέλαιο από την προβλεπόμενη
στο πρότυπο EN590/2004.

(87)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα, για την παρα
γωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ποικίλο εύρος πρώτων
υλών, καθίστανται εμπορικώς βιώσιμα, θα πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερο βάρος σε αυτά στο πλαίσιο των εθνικών
υποχρεώσεων περί ανανεώσιμων πηγών.

L 140/26
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(89)
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Είναι αναγκαία η τακτική υποβολή εκθέσεων προκειμένου να
διασφαλιστεί η συνεχής επικέντρωση στην πρόοδο όσον αφορά
την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο. Είναι σκόπιμο να απαιτείται η χρήση
εναρμονισμένου προτύπου για τα εθνικά σχέδια δράσης για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που θα πρέπει να
υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Τα σχέδια αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν εκτίμηση του κόστους και των
πλεονεκτημάτων των προβλεπόμενων μέτρων, τα μέτρα που
σχετίζονται με την αναγκαία επέκταση ή ενίσχυση της
υπάρχουσας υποδομής δικτύου, εκτίμηση του κόστους και των
ωφελημάτων για την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές οι οποίες υπερβαίνουν το απαιτούμενο επίπεδο της
ενδεικτικής πορείας, πληροφορίες για τα εθνικά καθεστώτα
στήριξης και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε καινούργια ή ανακαινισμένα κτίρια.
Κατά το σχεδιασμό των οικείων καθεστώτων στήριξης, τα
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση βιοκαυσίμων
τα οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων
των οφελών της διαφοροποίησης που παρέχουν τα βιοκαύσιμα
που παρασκευάζονται από απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες
κυτταρινούχες ύλες, λιγνοκυτταρινούχο υλικό και φύκια,
καθώς και μη ποτιστικά φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές
προς καταπολέμηση της απερήμωσης, λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη το διαφορετικό κόστος της παραγωγής ενέργειας από
συμβατικά βιοκαύσιμα αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα
οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα κράτη μέλη
μπορούν να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την
ανάπτυξη τεχνολογιών αυτών και άλλων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να καταστούν
ανταγωνιστικές.
Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τις διατάξεις της
σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, ιδίως όπως αυτή
εφαρμόζεται μέσω της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες (1).

(91)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(92)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στην Επι
τροπή να προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που
είναι αναγκαίες για την εκτίμηση του κατά πόσον έχουν τηρη
θεί τα κριτήρια αειφορίας σε σχέση με τα βιοκαύσιμα και τα
βιορευστά, να προσαρμόζει το ενεργειακό περιεχόμενο των
καυσίμων για τις μεταφορές στην τεχνική και επιστημονική
πρόοδο, να θεσπίσει κριτήρια και γεωγραφική εμβέλεια για τον
καθορισμό εδαφών με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και
εμπεριστατωμένους ορισμούς για εδάφη που έχουν υποβαθμι
στεί σοβαρά ή μολυνθεί. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα

(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής και έχουν εκπονηθεί για την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας
με την προσαρμογή των μεθοδολογικών αρχών και τιμών,
πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

(93)

Οι διατάξεις της οδηγίας 2001/77/ΕΚ και της οδηγίας
2003/30/ΕΚ οι οποίες επικαλύπτονται με τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να καταργηθούν από την
τελευταία δυνατή χρονική στιγμή για τη μεταφορά της
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Οι διατάξεις με
αντικείμενο τους στόχους και την υποβολή εκθέσεων για το
2010 θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη του 2011.
Συνεπώς, είναι ανάγκη να τροποποιηθούν αναλόγως η οδηγία
2001/77/ΕΚ και η οδηγία 2003/30/ΕΚ.

(94)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως
19 έχουν επίσης επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς εναρμονίζοντας τα κριτήρια αειφορίας για τα
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά για τους στόχους της παρούσας
οδηγίας και διευκολύνοντας έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 17
παράγραφος 8, τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών όσον
αφορά τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά τα οποία
συμμορφώνονται προς τους εν λόγω όρους, τα μέτρα αυτά
βασίζονται στο άρθρο 95 της συνθήκης.

(95)

Το σύστημα αειφορίας δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη
μέλη να λαμβάνουν υπόψη, στα οικεία συστήματα στήριξης, το
υψηλότερο κόστος παραγωγής των βιοκαυσίμων και
βιορευστών που παρέχουν πλεονεκτήματα που υπερβαίνουν τα
στοιχειώδη πλεονεκτήματα που ορίζει το σύστημα αυτό.

(96)

Δεδομένου ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη μέλη οι στόχοι επίτευξης 20 % ως μεριδίου συμμετοχής
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 10 % ως μεριδίου
συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την
ενεργειακή κατανάλωση εκάστου κράτους μέλους για τις μετα
φορές έως το 2020 και είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5
της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η
οποία προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων
μέτρα.

(97)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη
βελτίωση της νομοθεσίας (3), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να
καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας
με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους
δημοσιοποιούν,

(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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ζ)

«τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό
μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια κεντρική
πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη
θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ∙ψύξη

η)

«βιορευστά»: υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από
κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της
θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από ∙βιομάζα

θ)

«βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία
παράγονται από ∙βιομάζα

ι)

«εγγύηση προέλευσης»: ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο
χρησιμεύει μόνον ως απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι
δεδομένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από
ανανεώσιμες πηγές όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3,
παράγραφος 6, της οδηγίας ∙2003/54/ΕΚ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς
στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές. Καθορίζει κανόνες
για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών, για κοινά έργα
μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης,
τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση και
την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του
περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί της
οδηγίας 2003/54/ΕΚ.
Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί και νοούνται ως:
α)

«ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες
μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερ
μική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική,
από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής
ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες
επεξεργασίας λυμάτων και από τα ∙βιοαέρια

β)

«αεροθερμική ενέργεια»: η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή
θερμότητας στον ∙αέρα

γ)

«γεωθερμική ενέργεια»: η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή
θερμότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της ∙γης

δ)

«υδροθερμική ενέργεια»: η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή
θερμότητας στα επιφανειακά ∙ύδατα

ε)

«βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων,
αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη
γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών
ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους,
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών
αποβλήτων και των οικιακών ∙απορριμμάτων

στ) «ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα ενεργειακά
βασικά προϊόντα που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς
στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία,
στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον
ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη ∙μεταφορά

ια) «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμός που
δρομολογείται από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών και
προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας
το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής
της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης χρήσης
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις
αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ∙ενέργειας
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι
φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα
καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν
πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των
τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων τιμών αγοράς και
της καταβολής ∙πριμοδοτήσεων
ιβ) «υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας»: εθνικό καθεστώς
στήριξης το οποίο επιβάλλει στους παραγωγούς ενέργειας την
υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή τους, απαιτεί από
τους προμηθευτές ενέργειας να συμπεριλαμβάνουν ένα
συγκεκριμένο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον εφο
διασμό τους ή απαιτεί από τους καταναλωτές ενέργειας να
συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην κατανάλωσή τους. Συμπεριλαμβάνονται
καθεστώτα δυνάμει των οποίων οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν
να τηρούνται μέσω της προσκόμισης πράσινου ∙πιστοποιητικού
ιγ) «πραγματική τιμή»: η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για
ορισμένες ή όλες τις φάσεις μιας συγκεκριμένης διαδικασίας
παραγωγής βιοκαυσίμου, η οποία υπολογίζεται με τη
μεθοδολογία του παραρτήματος V μέρος ∙Γ
ιδ) «τυπική τιμή»: εκτίμηση της μείωσης των αντιπροσωπευτικών
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για συγκεκριμένη οδό παραγωγής
∙
βιοκαυσίμων
ιε) «προκαθορισμένη τιμή»: τιμή η οποία προκύπτει βάσει τυπικής
τιμής με την εφαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων και η
οποία, υπό συνθήκες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία,
μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής.
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Άρθρο 3

της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που
καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οχήματα, αυτή η κατανάλωση
υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού
περιεχομένου της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.

Δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι και μέτρα για τη χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 5
έως 11, στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 να
αντιστοιχεί τουλάχιστον στον εθνικό συνολικό στόχο του όσον αφορά
το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά το εν λόγω
έτος, όπως αυτό προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του μέρους
A του παραρτήματος I. Αυτοί οι δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι
είναι σύμμορφοι προς τον στόχο σύμφωνα με τον οποίο το μερίδιο
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας πρέπει το 2020 να ανέρχεται
σε τουλάχιστον 20 %. Για να επιτευχθούν ευκολότερα αυτοί οι στόχοι
που ορίζονται σε αυτό το άρθρο, κάθε κράτος μέλος προωθεί και
ενθαρρύνει την απόδοση ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή υποβάλλει, εάν το
κρίνει σκόπιμο, πρόταση που να επιτρέπει, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η ποσότητα ηλεκ
τρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και�
χρησιμοποιείται για την κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων κάθε ∙τύπου
Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή υποβάλλει επίσης,
εάν το κρίνει σκόπιμο, πρόταση μεθοδολογίας για τον υπολογισμό
του ποσοστού του υδρογόνου που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
στο συνολικό μείγμα καυσίμων.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που είναι όντως σχεδιασμένα
για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο που παρατίθεται στην ενδει
κτική πορεία του μέρους Β του παραρτήματος Ι.
3.
Για να επιτύχουν τους στόχους των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να
εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:
α)

καθεστώτα ∙στήριξης

β)

μέτρα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κρατών μελών και με τρίτες
χώρες για την επίτευξη των εθνικών συνολικών στόχων τους
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 11.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, τα κράτη
μέλη έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 11
της παρούσας οδηγίας σε ποιο βαθμό θα υποστηρίζουν τις μορφές
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγονται σε άλλο κράτος
μέλος.
4.
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει,
το 2020, ποσοστό τουλάχιστον 10 % της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α)

για τον υπολογισμό του παρονομαστή, ήτοι της συνολικής
ποσότητας ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές για
τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνον
η βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, τα βιοκαύσιμα που
καταναλίσκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και
η ηλεκτρική ∙ενέργεια

β)

για τον υπολογισμό του αριθμητή, ήτοι της ποσότητας ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται στις μεταφορές για
τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι
μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλίσκονται σε όλες τις
μορφές ∙μεταφορών

γ)

για τον υπολογισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται από όλα
τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων για τους σκοπούς των στοιχείων α)
και β), τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν
είτε το μέσο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στην Κοινότητα ή το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στη χώρα τους όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν
από το υπό συζήτηση έτος. Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό
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Άρθρο 4
Εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια
1.
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σχέδιο δράσης για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την
ανανεώσιμη ενέργεια ορίζουν τους εθνικούς συνολικούς στόχους των
κρατών μελών για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
που καταναλίσκονται στις μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 2020, λαμβάνοντας υπόψη
τον αντίκτυπο άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή
απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, και τα κατάλληλα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών
συνολικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας μεταξύ
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των προγραμματιζόμενων
στατιστικών μεταβιβάσεων ή κοινών έργων, εθνικών πολιτικών για την
ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την εκμετάλλευση
νέων πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 13
έως 19.
Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή θεσπίζει υπόδειγμα
εθνικών σχεδίων δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια. Το υπόδειγμα
αυτό θα περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος
VI. Τα κράτη μέλη τηρούν το υπόδειγμα αυτό όταν υποβάλλουν τα
εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά τους σχέδια δράσης για
την ανανεώσιμη ενέργεια στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Ιουνίου
2010.
3. Έξι μήνες πριν από την προθεσμία υποβολής του εθνικού του
σχεδίου δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, κάθε κράτος μέλος
δημοσιεύει και κοινοποιεί στην Επιτροπή έγγραφο προβλέψεων στο
οποίο αναφέρονται:
α)

η εκτιμώμενη πλεονασματική παραγωγή της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την ενδεικτική πορεία η οποία
μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα
άρθρα 6 έως 11, καθώς και οι εκτιμώμενες δυνατότητες κοινών
έργων μέχρι το ∙2020

β)

η εκτιμώμενη ζήτησή του για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η
οποία πρέπει να καλυφθεί με άλλα μέσα πλην της εγχώριας παρα
γωγής μέχρι το 2020.
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Στις εν λόγω πληροφορίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία
σχετικά με το κόστος και τα οφέλη και τη χρηματοδότηση. Οι
προβλέψεις επικαιροποιούνται στις εκθέσεις των κρατών μελών
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ) και ιγ).
4.
Ένα κράτος μέλος, του οποίου το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές έπεσε κάτω από την ενδεικτική πορεία κατά την
αμέσως προηγούμενη διετία που αναφέρεται στο μέρος Β του
παραρτήματος Ι, υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου του
επόμενου έτους τροποποιημένο σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη
ενέργεια στο οποίο εκτίθενται κατάλληλα και ανάλογα μέτρα με σκοπό
να ανακτήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την ενδεικτική
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I.
Η Επιτροπή μπορεί, εάν το κράτος μέλος δεν επέτυχε κατά τι την
ενδεικτική πορεία, και λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα και μελ
λοντικά μέτρα του κράτους μέλους, να αποφασίσει την απαλλαγή του
κράτους μέλους από την εν λόγω υποχρέωση.
5.
Η Επιτροπή αποστέλλει τα εθνικά σχέδια δράσης για την
ανανεώσιμη ενέργεια, ιδίως δε την επάρκεια των κατάλληλων μέτρων
που προτείνει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 2. Ανταποκρινόμενη σε εθνικό σχέδιο δράσης για την
ανανεώσιμη ενέργεια ή σε τροποποιημένο εθνικό σχέδιο δράσης για
την ανανεώσιμη ενέργεια, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει σύσταση.
6.
Η Επιτροπή αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εθνικά
σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια και τα έγγραφα
προβλέψεων υπό τη μορφή που δημοσιοποιήθηκαν για την
πλατφόρμα διαφάνειας όπως εμφαίνεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2,
καθώς και οιαδήποτε σύσταση όπως εμφαίνεται στην παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές
1.
Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές σε κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται ως το άθροισμα:
α)

της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες ενεργειακές ∙πηγές

β)

της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη και

γ)

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές.

από

Για τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική
ενέργεια και το υδρογόνο από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
λαμβάνονται υπόψη μία μόνον φορά για την εφαρμογή των διατάξεων
των στοιχείων α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου.
Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 17
παράγραφος 1, τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που δεν πληρούν τα
κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 έως
6, δεν λαμβάνονται υπόψη.
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2.
Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι, λόγω ανωτέρας βίας, αδυ
νατεί να τηρήσει το οικείο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, το οποίο
παρατίθεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι,
ενημερώνει την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή εκδίδει
απόφαση σχετικά με το κατά πόσο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία,
οπότε αποφασίζει την προσαρμογή που πρέπει να γίνει στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του
κράτους μέλους για το 2020.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), η ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται σε ένα κράτος μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές,
εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα
αποθήκευσης μέσω άντλησης από νερό που έχει προηγουμένως αντλη
θεί στον άνω ταμιευτήρα.
Σε εργοστάσια πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες
και συμβατικές πηγές ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους
σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας
υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρική και αιολική
ενέργεια λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες τυποποίησης
του παραρτήματος II.
4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), η ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση
και ψύξη υπολογίζεται ως η ποσότητα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
που παράγεται σε ένα κράτος μέλος από ανανεώσιμες πηγές, συν η
κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη
βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στη
δασοκομία και στην αλιεία για θέρμανση, ψύξη και για βιομηχανικούς
σκοπούς.
Σε σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες
και συμβατικές ενεργειακές πηγές, λαμβάνεται υπόψη μόνον το
κλάσμα της θέρμανσης και ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες
πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε
πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.
Η αεροθερμική, η γεωθερμική και η υδροθερμική ενέργεια που
καταναλώνεται από αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υπόψη για τους
σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι η
τελική χρήσιμη ενέργεια υπερβαίνει κατά πολύ την ενέργεια που
απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της
θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα VIΙ.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), δεν λαμβάνεται
υπόψη η θερμική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παθητικής
ενέργειας με τα οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας με παθητικό τρόπο, μέσω του σχεδιασμού του κτιρίου ή από
τη θερμότητα που παράγεται από ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές.
5.
Ως ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές που
παρατίθενται στο παράρτημα III λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο εν
λόγω παράρτημα. Το παράρτημα III είναι δυνατόν να προσαρμοστεί
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Το εν λόγω μέτρο που
εκπονήθηκε για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 4.
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Άρθρο 7

6.
Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται
διαιρώντας την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές διά της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης
ενέργειας από όλες τις ενεργειακές πηγές, και εκφράζεται ως ποσοστό.

Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το άθροισμα που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 προσαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 10
και 11.

1.
Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται για
κοινά έργα οιουδήποτε τύπου τα οποία αφορούν την παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση ή ψύξη.
Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.

Κατά τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης
ενέργειας ενός κράτους μέλους για τους σκοπούς μέτρησης της
συμμόρφωσής του προς τους στόχους και την ενδεικτική πορεία που
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η ποσότητα ενέργειας που
καταναλίσκεται στην αεροπορία υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει, ως
ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας του εν
λόγω κράτους μέλους, το 6,18 %. Για την Κύπρο και την Μάλτα, η
ποσότητα ενέργειας που καταναλίσκεται στις αερομεταφορές, ως
ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας των εν
λόγω κρατών μελών, υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει το 4,12 %.
7.
Η μεθοδολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
2008, για τις στατιστικές ενέργειας (1).
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή των στατιστικών στοιχείων
που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό αυτών των τομεακών και
συνολικών μεριδίων και των στατιστικών στοιχείων που διαβιβάζονται
στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.

2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ποσοστό ή την
ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση ή
ψύξη η οποία παράγεται από οιοδήποτε κοινό έργο της επικράτειάς
τους το οποίο άρχισε να λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009, ή από
την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης που ανακαινίστηκε μετά
την ημερομηνία αυτή, και η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συν
ολικό στόχο άλλου κράτους μέλους για τους σκοπούς της εκτίμησης
της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
3.
α)

περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την
ανακαινισθείσα ∙εγκατάσταση

β)

προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
ή θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από την εγκατάσταση, η
οποία θα καταλογιστεί στους εθνικούς συνολικούς στόχους
άλλου κράτους ∙μέλους

γ)

προσδιορίζει το κράτος μέλος εξ ονόματος του οποίου
πραγματοποιείται η ∙κοινοποίηση

δ)

διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά
την οποία η ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση ή ψύξη η οποία
παράγεται από την εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές
καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους
μέλους.

Άρθρο 6
Στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών μελών

Η κοινοποίηση της παραγράφου 2:

1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνούν και μπορούν να
προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τη στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης
ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος μέλος σε
άλλο. Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα:
α)

αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης
του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς τις απαιτήσεις του
άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 και

4.
Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 3
δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοι
νού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.

β)

προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η
οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης
άλλου κράτους μέλους που δέχεται τη μεταβίβαση προς τις
απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2.

5. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται
να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συμφωνία του
κοινοποιούντος κράτους μέλους και του κράτους μέλους που
προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο γ).

Η στατιστική μεταβίβαση δεν επηρεάζει την επίτευξη του εθνικού
στόχου του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.
2. Οι ρυθμίσεις δυνάμει της παραγράφου 1 μπορούν να ισχύουν
επί ένα ή περισσότερα έτη, αλλά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επι
τροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος κάθε έτους κατά το
οποίο ισχύουν. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή
περιλαμβάνουν την ποσότητα και την τιμή της συγκεκριμένης
ενέργειας.
3. Οι μεταβιβάσεις οριστικοποιούνται μόνον μετά την κοινοποίησή
τους στην Επιτροπή από όλα τα ενεχόμενα κράτη μέλη.
(1) ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 1.

Άρθρο 8
Επιπτώσεις των κοινών έργων μεταξύ κρατών μελών
1.
Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαμβάνεται
στην περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ),
τα κράτος μέλος που προέβη στην κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 7
εκδίδει κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται:
α)

η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης
η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες
ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία αποτελεί
αντικείμενο της κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 7 και
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η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης η οποία
παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές από την εν λόγω εγκατάσταση και η οποία θα
καταλογιστεί στο συνολικό εθνικό στόχο άλλου κράτους μέλους
σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησης.

β)

η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από νεόδμητη εγκατάσταση η
οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009. ή από την
αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία ανακαινίστηκε
μετά την ημερομηνία αυτή, στο πλαίσιο κοινού έργου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και

2.
Το κοινοποιούν κράτος μέλος αποστέλλει την κοινοποιητική
επιστολή στο κράτος μέλος εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται
η κοινοποίηση, και στην Επιτροπή.

γ)

για την παραγόμενη και εξαγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας δεν έχει χορηγηθεί στήριξη δυνάμει καθεστώτος
στήριξης τρίτης χώρας πλην επενδυτικής ενίσχυσης που
χορηγείται στην εγκατάσταση.

β)

3.
Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τους στόχους
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους
εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία
κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β):
α)

β)

αφαιρείται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης
ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά
την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που εκδίδει
την κοινοποιητική επιστολή δυνάμει της παραγράφου 1 και
προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά
την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που
λαμβάνει την κοινοποιητική επιστολή σύμφωνα με την
παράγραφο 2.

3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να
λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς του άρθρου 5, η ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται και
καταναλίσκεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της κατασκευής σταθμού
διασύνδεσης με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης μεταξύ
κράτους μέλους και τρίτης χώρας υπό τους ακόλουθους όρους:
α)

η κατασκευή του σταθμού διασύνδεσης πρέπει να έχει αρχίσει το
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου ∙2016

β)

ο σταθμός πρέπει να μην έχει δυνατότητα να ξεκινήσει τη
λειτουργία του το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου ∙2020

γ)

ο σταθμός πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου ∙2022

δ)

αφού ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σταθμός διασύνδεσης θα
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στην Κοινότητα, σύμφωνα με
την παράγραφο 2, ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές ∙ενέργειας

ε)

η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των
στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 και ότι θα χρησιμοποιήσει
το σταθμό διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από
την ποσότητα που θα εξάγεται στην Κοινότητα αφού ξεκινήσει η
λειτουργία του σταθμού διασύνδεσης.

Άρθρο 9
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών
1.
Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα οιουδήποτε τύπου για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές
πηγές. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί
φορείς.
2.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη μόνον για τους σκο
πούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

η ηλεκτρική ενέργεια καταναλίσκεται στην Κοινότητα, απαίτηση
που πρέπει να πληρούται όπου:
i)

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την
καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει οριστεί σαφώς στο
κατανεμόμενο δυναμικό διασύνδεσης από όλους τους
αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς
στη χώρα προέλευσης, στη χώρα προορισμού και, ανάλογα
με την περίπτωση, σε κάθε χώρα διέλευσης,

ii)

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την
καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει εγγραφεί σαφώς
στον ισολογισμό του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης
συστήματος μεταφοράς από την κοινοτική πλευρά
διασύνδεσης και

iii) το οριζόμενο δυναμικό και η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την
εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο β) αφορούν την
ίδια χρονική ∙περίοδο

4. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από οιαδήποτε εγκατάσταση στην επικράτεια τρίτης χώρας, η οποία
καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο ενός ή περισσότερων
κρατών μελών για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης
προς το άρθρο 3, κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Όταν εμπλέκονται
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η κατανομή αυτού του ποσοστού
ή της ποσότητας μεταξύ κρατών μελών κοινοποιείται στην Επιτροπή.
Αυτό το ποσοστό ή η ποσότητα δεν υπερβαίνει το ποσοστό ή την
ποσότητα που όντως εξάγεται και καταναλίσκεται στην Κοινότητα και
που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) σημεία i) και ii) του παρόντος άρθρου και πληροί τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α). Η κοινοποίηση
πραγματοποιείται από κάθε κράτος μέλος στο συνολικό εθνικό στόχο
του οποίου καταλογίζεται το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας.
5.

Η κοινοποίηση της παραγράφου 4:

α)

περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την
ανακαινισθείσα ∙εγκατάσταση

β)

προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί
στον εθνικό στόχο κράτους μέλους καθώς και, με την επιφύλαξη
των απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, τις αντίστοιχες χρημα
τοοικονομικές ∙ρυθμίσεις
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6.
Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 5
δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοι
νού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.
7. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται
να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συμφωνία του
κοινοποιούντος κράτους μέλους και της τρίτης χώρας που αναγνώρισε
το κοινό έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο δ).
8.
Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα παροτρύνουν τα αρμόδια
όργανα της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα να λάβουν,
σύμφωνα με τη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, τα μέτρα που
απαιτούνται ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω συνθήκης να
μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί συνεργασίας μεταξύ
κρατών μελών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 10
Επιπτώσεις κοινών έργων μεταξύ κρατών μελών
και τρίτων χωρών
1.
Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαμβάνεται
στην περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ),
το κράτος μέλος που προέβη στην κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 9
εκδίδει κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται:
α)

β)

γ)

Άρθρο 11

διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά
την οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται στον εθνικό συν
ολικό στόχο του κράτους μέλους και
περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των στοιχείων β) και γ) από την
τρίτη χώρα στην επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η
εγκατάσταση και το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα χρησιμο
ποιηθεί εντός της χώρας αυτής.

η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη
κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
από την εγκατάσταση η οποία αποτελεί αντικείμενο της
κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου ∙9
η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη κατά τη
διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την
εγκατάσταση η οποία καταλογίζεται στον εθνικό του συνολικό
στόχο σύμφωνα με την κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 9 και
απόδειξη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις του άρθρου 9
παράγραφος 2.

2.
Το κράτος μέλος αποστέλλει την κοινοποιητική επιστολή στην
τρίτη χώρα η οποία αναγνώρισε το έργο σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 5 στοιχείο δ) και στην Επιτροπή.
3.
Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τους στόχους
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους
εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) προστίθεται στην ποσότητα
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται
υπόψη για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που
εκδίδει την κοινοποιητική επιστολή.

5.6.2009

Κοινά καθεστώτα στήριξης
1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών δυνάμει
του άρθρο 3, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν, εθελοντικά, να
συνενώνουν ή να συντονίζουν μερικώς τα εθνικά τους καθεστώτα
στήριξης. Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στην επικράτεια συμμετέχοντος
κράτους μέλους μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο
άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους εάν το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος:
α)

προβαίνει σε στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένων ποσοτήτων
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος μέλος σε άλλο
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο ∙6 ή

β)

καθιερώνει κανόνα κατανομής για τον οποίον συμφωνούν τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη και βάσει του οποίου ποσότητες
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατανέμονται μεταξύ των
συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο κανόνας αυτός κοινοποιείται
στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος του
πρώτου έτους κατά το οποίο ισχύει.

2. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος
το οποίο προέβη σε κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 1
στοιχείο β) εκδίδει κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρεται η
συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης η
οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές και η οποία υπόκειται στον κανόνα κατανομής.
3.
Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας όσον αφορά τους εθνικούς συνολικούς στόχους,
η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 ανακατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών
μελών σύμφωνα με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής.

Άρθρο 12
Αύξηση δυναμικότητας
Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 9
παράγραφος 2 στοιχείο β), οι μονάδες ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας της
εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η αύξηση δυναμικότητας.

Άρθρο 13
Διοικητικές διαδικασίες, κανονισμοί και κώδικες
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις
διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που
εφαρμόζονται στους σταθμούς και τις συνδεδεμένες υποδομές
δικτύων μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και
στη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα ή άλλα ενερ
γειακά προϊόντα να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι.
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Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι:
α)

με την επιφύλαξη των διαφορών μεταξύ κρατών μελών όσον
αφορά τη διοικητική δομή και οργάνωση, οι αντίστοιχες
αρμοδιότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
διοικητικών φορέων για τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης
και χορήγησης άδειας συντονίζονται και καθορίζονται σαφώς,
συμπεριλαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού, με διαφανή
χρονοδιαγράμματα για τον καθορισμό των αιτήσεων
πολεοδομικών ή οικοδομικών ∙αδειών
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4.
Στους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, τα
κράτη μέλη εισάγουν κατάλληλα μέτρα για να αυξήσουν το μερίδιο
κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον οικοδομικό
τομέα.
Όταν θεσπίζουν τέτοια μέτρα ή στα περιφερειακά καθεστώτα στήριξης,
τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικά μέτρα που
αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις της ενεργειακής απόδοσης και συμπα
ραγωγής και, σε κτίρια παθητικής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

β)

πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων
έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις
ανανεώσιμης ενέργειας και για τη βοήθεια που παρέχεται στους
αιτούντες διατίθενται στο κατάλληλο ∙επίπεδο

γ)

οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται
με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό ∙επίπεδο

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη απαιτούν,
στους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή με άλλο
τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, κατά περίπτωση, τη χρήση
στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα
κτίρια και στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντική
ανακαίνιση. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την τήρηση του στοιχειώδους
αυτού επιπέδου, μεταξύ άλλων, μέσω της τηλεθέρμανσης και της
τηλεψύξης που παράγονται με χρήση σε σημαντικό ποσοστό
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

δ)

οι κανόνες που διέπουν την έγκριση, την πιστοποίηση και τη
χορήγηση άδειας είναι αντικειμενικοί, διαφανείς, αναλογικοί, δεν
δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων, και λαμβάνουν
πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών
ανανεώσιμης ∙ενέργειας

Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις,
αλλά μόνον στο μέτρο που η εφαρμογή του δεν έρχεται σε σύγκρουση
με τη φύση και τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων των ενόπλων
δυνάμεων και με την εξαίρεση του υλικού που χρησιμοποιείται απο
κλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

ε)

είναι διαφανή και συνδεόμενα με το κόστος τα διοικητικά τέλη
που καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι πολεοδόμοι, οι
αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές και οι εγκαταστάτες και προμη
θευτές εξοπλισμού και συστημάτων και

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012
και μετά, τα νέα δημόσια κτίρια και τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια που
υποβάλλονται σε σημαντικά έργα ανακαίνισης, σε εθνικό, περιφε
ρειακό και τοπικό επίπεδο να διαδραματίζουν υποδειγματικό ρόλο
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν μεταξύ
άλλων να επιτρέπουν ότι αυτή η υποχρέωση πληρούται μέσω της
συμμόρφωση προς τα πρότυπα για κατοικίες μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας ή με πρόβλεψη ότι οι στέγες των πλήρως ή εν μέρει
δημόσιων κτιρίων χρησιμοποιούνται από τρίτους για εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

στ) καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, απλουστευμένες και
λιγότερο επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, περιλαμβανομένης της
απλής κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο ρυθμι
στικό πλαίσιο, για μικρότερα έργα και για αποκεντρωμένα
συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατά
περίπτωση.
2.
Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις τεχνικές προδιαγραφές που
πρέπει να πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν από τα
καθεστώτα στήριξης. Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα
οικολογικά σήματα, τα ενεργειακά σήματα και άλλα τεχνικά
συστήματα αναφοράς που θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς φορείς
τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές εκφράζονται με βάση
τα εν λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές δεν προβλέπουν
το πού πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και τα συστήματα και
δεν θα πρέπει να συνιστούν εμπόδιο στη λειτουργία της ενιαίας
αγοράς.
3.
Τα κράτη μέλη συνιστούν σε όλους τους φορείς, ιδίως τους
τοπικούς και περιφερειακούς διοικητικούς φορείς να μεριμνούν για
την εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για τη χρήση ηλεκ
τρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, καθώς και εξοπλισμό και συστήματα τηλεθέρμανσης και
τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή
και την ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών. Τα κράτη
μέλη ενθαρρύνουν συγκεκριμένα τους τοπικούς και περιφερειακούς
διοικητικούς φορείς να περιλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης και
ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πολεο
δομικό προγραμματισμό των πόλεων κατά περίπτωση.

6.
Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς κανονισμούς και
κώδικες, τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση συστημάτων και εξοπλι
σμού θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή οικο
λογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται,
ως βάση για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων συστημάτων και
εξοπλισμού.
Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη προωθούν τις τεχνολογίες
μετατροπής που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον
85 % για τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον
70 % για τις βιομηχανικές εφαρμογές.
Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα κράτη μέλη προωθούν τις
αντλίες θερμότητας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολο
γικής σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, περί καθορισμού οικολογικών
κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε
ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση
αντλίες θερμότητας (1).
(1) ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 14.
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Άρθρο 15

Όσον αφορά την ηλιακή θερμική ενέργεια, τα κράτη μέλη προωθούν
πιστοποιημένο εξοπλισμό και συστήματα που βασίζονται σε
ευρωπαϊκά πρότυπα εάν υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των
οικολογικών σημάτων, των ενεργειακών σημάτων και άλλων τεχνικών
συστημάτων αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς
τυποποίησης.

Εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της
ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κατά την εκτίμηση της απόδοσης μετατροπής και της αναλογίας
εισροών/εκροών των συστημάτων και του εξοπλισμού για τους σκο
πούς της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις
κοινοτικές ή, ελλείψει αυτών, τις διεθνείς διαδικασίες εφόσον αυτές
υπάρχουν.

1. Για να αποδεικνύεται στους τελικούς καταναλωτές το μερίδιο ή
η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα
προμηθευτή ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της
οδηγίας 2003/54/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι δυνατόν
να παρέχεται εγγύηση για την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές κατά την έννοια
της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και
αμερόληπτα κριτήρια.

Άρθρο 14
Πληροφόρηση και κατάρτιση
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα
μέτρα στήριξης να διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως
καταναλωτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και προμη
θευτές εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής
ενέργειας και οχημάτων συμβατών με τη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι πληροφορίες σχετικές με τα
καθαρά οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλι
σμού και των συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, ψύξης και ηλεκ
τρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατίθενται είτε από τους
προμηθευτές του εξοπλισμού ή των συστημάτων είτε από τις εθνικές
αρμόδιες αρχές.
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε καθεστώτα πιστοποίησης ή
ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού να γίνουν ή να είναι διαθέσιμα
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους
και αντλιών θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα μπορούν να
λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα καθεστώτα και δομές, ανάλογα με
την περίπτωση, και βασίζονται στα κριτήρια του παραρτήματος IV.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί
από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.
4.
Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα
καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
δημοσιοποιούν τον κατάλογο εγκαταστατών οι οποίοι διαθέτουν τα
σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατίθενται οδηγίες προς
όλους τους ενδιαφερομένους, ιδίως δε τους πολεοδόμους και τους
αρχιτέκτονες, ώστε αυτοί να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το βέλτιστο
συνδυασμό ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, τεχνολογιών υψηλής
απόδοσης και τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό, τη δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών ή
οικιστικών ζωνών.
6.
Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, εκπονούν κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης, παροχής οδηγιών ή/και κατάρτισης για να
ενημερώνουν τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα και τις πρακτικές
λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.

2. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εκδίδεται
εγγύηση προέλευσης ύστερα από σχετικό αίτημα παραγωγού ηλεκ
τρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Τα κράτη μέλη
μπορούν να προβλέπουν την έκδοση εγγυήσεων προέλευσης ύστερα
από αίτημα παραγωγών θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να εξαρτώνται από
στοιχειώδες όριο δυναμικού. Η εγγύηση προέλευσης αντιστοιχεί σε
τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδίδονται
περισσότερες από μία εγγύηση προέλευσης για κάθε μονάδα
παραγόμενης ενέργειας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ίδια μονάδα ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές να λαμβάνεται υπόψη μόνον άπαξ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι δεν παρέχεται στήριξη σε
παραγωγό όταν ο παραγωγός αυτός λαμβάνει εγγύηση προέλευσης
για την ίδια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η εγγύηση προέλευσης δεν σχετίζεται με τη συμμόρφωση του κράτους
μέλους προς το άρθρο 3. Οι μεταβιβάσεις εγγυήσεων προέλευσης,
χωριστά ή μαζί με τη φυσική μεταβίβαση ενέργειας, δεν επηρεάζουν
την απόφαση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν στατιστικές
μεταβιβάσεις, κοινά έργα ή κοινά καθεστώτα στήριξης για να
συμμορφωθούν προς τους στόχους ή για να υπολογίζουν την
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
3.
Οι εγγυήσεις προέλευσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνον εντός δώδεκα μηνών από την παραγωγή της αντίστοιχης
μονάδας ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης, ακυρώνεται όταν
χρησιμοποιηθεί.
4. Τα κράτη μέλη ή οι οριζόμενοι αρμόδιοι φορείς εποπτεύουν την
έκδοση, τη μεταβίβαση και την ακύρωση αυτών των εγγυήσεων
προέλευσης. Οι οριζόμενοι αρμόδιοι φορείς έχουν μη
αλληλεπικαλυπτόμενες γεωγραφικές αρμοδιότητες, και είναι
ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίου και
εφοδιασμού.
5. Τα κράτη μέλη ή οι οριζόμενοι αρμόδιοι φορείς θεσπίζουν
κατάλληλους μηχανισμούς για να εξασφαλίζουν την ηλεκτρονική
έκδοση, μεταβίβαση και ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης και ότι
οι εγγυήσεις αυτές είναι ακριβείς, αξιόπιστες και μη παραποιήσιμες.
6.
α)

Στην εγγύηση προέλευσης προσδιορίζονται τουλάχιστον:
η πηγή ενέργειας από την οποία παρήχθη η ενέργεια και οι
ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παραγωγής ∙της
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κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης αφορά:
i)

ηλεκτρική ενέργεια, ή

ii)

θέρμανση ή/και ∙ψύξη

γ)

η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το δυναμικό της εγκατάστασης
στην οποία παρήχθη η ∙ενέργεια

δ)

εάν και κατά πόσον η εγκατάσταση έχει λάβει επενδυτική στήριξη,
εάν και κατά πόσον η μονάδα ενέργειας έχει επωφεληθεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς στήριξης, και τη μορφή
του καθεστώτος ∙στήριξης

ε)

και η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί η
εγκατάσταση και

στ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και ο ενιαίος αριθμός
αναγνώρισης.
7.
Εάν ένας προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να
αποδεικνύει το μερίδιο ή την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που
περιέχεται στο ενεργειακό του μείγμα για τους σκοπούς του άρθρου 3
παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, μπορεί να το αποδεικνύει με
τις σχετικές εγγυήσεις προέλευσης.
8.
Η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αντιστοιχεί
στις εγγυήσεις προέλευσης οι οποίες μεταβιβάζονται από έναν προ
μηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτον αφαιρείται από το μερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του ενεργειακού του μείγματος για
τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.
9.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις προέλευσης που
εκδίδουν άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μόνον
ως απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
στην παράγραφο 6 στοιχεία α) έως στ). Τα κράτη μέλη μπορούν να
αρνούνται την αναγνώριση εγγύησης προέλευσης μόνον εάν έχουν
βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την
αλήθειά της. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρνήσεις
αυτές και την αιτιολόγησή τους.
10.
Αν η Επιτροπή κρίνει αβάσιμη άρνηση αναγνώρισης της
εγγύησης προέλευσης, μπορεί να εκδίδει απόφαση με την οποία
υποχρεώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να την αναγνωρίσει.
11.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, σύμφωνα με το κοι
νοτικό δίκαιο, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια για τη
χρήση των εγγυήσεων προέλευσης κατά τη συμμόρφωση προς τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας
2003/54/ΕΚ.
12. Όταν οι προμηθευτές ενέργειας διαθέτουν στους καταναλωτές
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αναφέροντας τα περιβαλλοντικά ή
άλλα οφέλη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη μέλη
μπορούν να απαιτούν από τους προμηθευτές ενέργειας να
κοινοποιούν, σε περιληπτική μορφή, πληροφορίες σχετικά με την
ποσότητα ή το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που
προέρχεται από εγκαταστάσεις ή αυξημένη δυναμικότητα που άρχι
σαν να λειτουργούν μετά τις 25 Ιουνίου 2009.
Άρθρο 16
Πρόσβαση στα δίκτυα και εκμετάλλευση των δικτύων
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την
ανάπτυξη δικτυακής υποδομής μεταφοράς και διανομής, ευφυών

L 140/35

δικτύων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του συστήματος
ηλεκτροδότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής
λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης ώστε να επιτρέπει την
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ κρατών μελών
και τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα κατάλληλα
μέτρα για να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης άδειας για
δικτυακή υποδομή και για να συντονίσουν την έγκριση της δικτυακής
υποδομής με τις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες
προγραμματισμού.
2.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη διατήρηση της
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου, και βάσει διαφανών και
αμερόληπτων κριτηρίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές:
α)

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ευρισκόμενοι στο έδαφός
τους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και δια
νομής εγγυώνται τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ∙πηγές

β)

τα κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα ή
εξασφάλιση πρόσβασης στο δίκτυο ∙ηλεκτροδότησης

γ)

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά την κατανομή των
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς να δίνουν προτεραιότητα σε
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ενεργειακές
πηγές στον βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του
εθνικού συστήματος ηλεκτροδότησης και βάσει διαφανών και
αμερόληπτων κριτηρίων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το δίκτυο
και την αγορά προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ενερ
γειακές πηγές. Όταν λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον
περιορισμό των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών προκειμένου να
εξασφαλιστούν η ασφάλεια του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασμός, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι φορείς εκμετάλλευσης των
συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση για τα μέτρα αυτά,
αναφέροντας τι διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν για την
αποφυγή μη σκόπιμων περικοπών.

3.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των
συστημάτων μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν και να
δημοσιοποιούν τους τυποποιημένους κανόνες τους σχετικά με την
ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με το δίκτυο και των
ενισχύσεων του δικτύου, της βελτιωμένης λειτουργίας του δικτύου
και των κανόνων για την αμερόληπτη εφαρμογή των κωδίκων δικτύου,
οι οποίες απαιτούνται για την ένταξη νέων παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές στο διασυνδεδεμένο
δίκτυο.
Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και
αμερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως υπόψη όλες οι
δαπάνες και τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης αυτών των παραγωγών
με το δίκτυο καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες
λειτουργούν οι παραγωγοί οι εγκατεστημένοι σε απόκεντρες
περιφέρειες και σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Οι
κανόνες αυτοί μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους
σύνδεσης.
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4.
Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μετα
φοράς και διανομής να αναλαμβάνουν ολόκληρο το κόστος που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή μέρος αυτού. Τα κράτη μέλη
επανεξετάζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των
πλαισίων και των κανόνων για την ανάληψη και τον επιμερισμό του
κόστους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου
2011, και στη συνέχεια ανά διετία, ώστε να εξασφαλίζουν την ένταξη
νέων παραγωγών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
5.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς και διανομής να παρέχουν στους νέους παρα
γωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που επιθυμούν να
συνδεθούν με το δίκτυο κάθε αναγκαία πληροφορία για:
α)

μια πλήρη και αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της ∙σύνδεσης

β)

ένα εύλογο και ακριβές χρονοδιάγραμμα παραλαβής και
επεξεργασίας της αίτησης σύνδεσης στο ∙δίκτυο
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κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (1), ιδίως δε κανόνες
για τη σύνδεση με το δίκτυο που περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την
ποιότητα, την οσμή και την πίεση του φυσικού αερίου. Τα κράτη μέλη
απαιτούν επίσης από τους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μετα
φοράς και διανομής να δημοσιεύουν τα τιμολόγια σύνδεσης για τη
σύνδεση ανανεώσιμων πηγών φυσικού αερίου βάσει διαφανών και
αμερόληπτων κριτηρίων.
11. Στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια,
τα κράτη μέλη εκτιμούν την ανάγκη δημιουργίας νέας αστικής υπο
δομής θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του 2020 που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Με βάση την εκτίμηση αυτή, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν όπου απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη υποδομής
τηλεθέρμανσης που να εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής θέρμανσης
και ψύξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής
ενέργειας.

Άρθρο 17
γ)

ένα εύλογο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την οποιαδήποτε
προτεινόμενη σύνδεση στο δίκτυο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, οι οποίοι επιθυμούν να
συνδεθούν με το δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση προς υποβολή
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης.
6. Ο επιμερισμός του κόστους που αναφέρεται στην παράγραφο 3
πραγματοποιείται με μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, δια
φανή και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των
πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι
αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής.
7.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια μεταφοράς και
διανομής να μην δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, και
ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται
σε απόκεντρες περιφέρειες, όπως νησιωτικές περιοχές, και σε
περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε η επιβολή τιμολογίων μεταφοράς και διανομής να μην
δημιουργεί διακρίσεις εις βάρος του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες
ενεργειακές πηγές.
8.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια που εφαρμόζουν
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής για τη
μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές να απηχούν τα
οφέλη που μπορούν να αποκομίζουν λόγω της σύνδεσης της
εγκατάστασης με το δίκτυο. Αυτά τα οφέλη μπορούν να προκύπτουν
από την άμεση χρήση του δικτύου χαμηλής τάσης.
9.
Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη εξετάζουν την
ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής φυσικού
αερίου για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του φυσικού αερίου από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
10. Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής της
επικράτειάς τους να δημοσιεύουν τεχνικούς κανόνες σύμφωνα με το
άρθρο 6 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς

Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
1.
Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή
εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα
και τα βιορευστά λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) μόνον εφόσον πληρούν τα
κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου:
α)

για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας
οδηγίας ως προς τους εθνικούς ∙στόχους

β)

για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν
την ενέργεια από ανανεώσιμες ∙πηγές

γ)

για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική
υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που
απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ), τα βιοκαύσιμα και τα βιο
ρευστά από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων
υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών
καταλοίπων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια αειφορίας που
ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται
με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)
της παραγράφου 1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 %.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και
βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 %. Από την
1η Ιανουαρίου 2018 η συγκεκριμένη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου θα είναι τουλάχιστον 60 % για τα βιοκαύσιμα και τα
βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η παραγωγή
θα έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 ή και μετά.
(1) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57.
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Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 1.
Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και βιορευστών που έχουν παραχθεί από
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν την 23η Ιανουαρίου 2008, το
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.
3.
Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για
τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της
παραγράφου 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες
προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή
από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον
Ιανουάριο του 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά
εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:
α)

πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και
άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει
σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διατα
ραχθεί σημαντικά οι οικολογικές ∙διεργασίες

β)

περιοχές:
i)

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του
νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, ή

ii)

για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς
συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που
καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών
Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 4 δεύτερο
εδάφιο,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παρα
γωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς
προστασίας της ∙φύσης
γ)

λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας:
i)

φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι
οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και στους οποίους διατηρούνται η σύνθεση
των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και
διεργασίες, ή

ii)

μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι
λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν
μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν
αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως
λειμώνων.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες βάσει
των οποίων καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται από το
στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου. Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω
της συμπλήρωσής της, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25
παράγραφος 4.
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4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους
σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) της
παραγράφου 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή
από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 2008 και δεν έχουν πλέον
ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α)

υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από
νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του ∙έτους

β)

συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια
μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων
και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30 %, ή με δένδρα που έχουν
τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια ∙αυτά

γ)

εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα
ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10 %
και 30 %, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν,
επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρασχεθούν στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία τα αποθέματα άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή
πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, αν εφαρμοστεί η
μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ,
πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε
περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η έκταση είχε
τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.
5.
Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για
τους σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) της
παραγράφου 1 δεν θα παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται
από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του
2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της
συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποξήρανση
προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.
6.
Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται στην Κοινότητα
και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών,
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται
στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, πρέπει να λαμβάνονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που προβλέπονται στις
διατάξεις υπό τον τίτλο «Περιβάλλον», στο μέρος Α και στο σημείο 9
του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωρ
γούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (1) και σύμφωνα
με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής
κατάστασης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
του εν λόγω κανονισμού.
7.
Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τόσο για τρίτες χώρες όσο και για
κράτη μέλη που αποτελούν σημαντική πηγή βιοκαυσίμων ή πρώτων
υλών για βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, σχε
τικά με τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση των
κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2 έως 5 και για την προστασία
του εδάφους, των υδάτων και του αέρα. Η πρώτη έκθεση θα υποβλη
θεί το 2012.
(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
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Ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης
βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Κοινότητας και σε
τρίτες χώρες, τον αντίκτυπο της πολιτικής βιοκαυσίμων της
Κοινότητας στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα. Οι
εκθέσεις πρέπει να πραγματεύονται την τήρηση των δικαιωμάτων
χρήσης της γης. Οι εκθέσεις πρέπει να αναφέρουν, για τρίτες χώρες
και κράτη μέλη που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα
βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, αν η
συγκεκριμένη χώρα έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις
ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
— σύμβαση περί της καταναγκαστικής εργασίας (αριθ. 29),

9. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις ενός συστήματος αειφορίας που θα
αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και
βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν μηχα
νισμό υπέρ της αειφορίας που θα αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις
της βιομάζας. Η έκθεση αυτή και οι προτάσεις βασίζονται στα
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των
νέων εξελίξεων στις καινοτόμες διεργασίες. Εάν, κατά τη σχετική
ανάλυση, αποδεικνύεται ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνουν τροποποιήσεις
όσον αφορά τη δασική βιομάζα, στη μεθοδολογία υπολογισμού που
αναφέρεται στο παράρτημα V ή στα κριτήρια αειφορίας για τα
αποθέματα άνθρακα που εφαρμόζονται στα βιοκαύσιμα και βιο
ρευστά, η Επιτροπή υποβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικές
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

— σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συν
δικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87),

Άρθρο 18
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

— σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος
οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98),
— σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων
εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας (αριθ. 100),
— σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
(αριθ. 105),
— σύμβαση για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελμα
(αριθ. 111),

1.
Όταν βιοκαύσιμα και βιορευστά πρόκειται να ληφθούν υπόψη
για τους σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) του
άρθρου 17 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους οικο
νομικούς φορείς να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας
που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 έως 5. Για το σκοπό
αυτό, απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να χρησιμοποιούν ένα
σύστημα ισοζυγίου μάζας το οποίο:

α)

επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων με διαφορετικά
χαρακτηριστικά αειφορίας να ∙αναμειγνύονται

β)

απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας
και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) να
αποδίδονται επίσης στο μείγμα και

γ)

προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται
από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά
αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων
που προστίθενται στο μείγμα.

— σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την
απασχόληση (αριθ. 138),
— σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας
των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους
(αριθ. 182).
Οι εκθέσεις θα αναφέρουν, για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της ΕΕ
που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα που
καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, αν η συγκεκριμένη χώρα έχει
επικυρώσει και εφαρμόζει:
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— το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια,
— τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών αγρίας πανίδας και
χλωρίδας.
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2012. Ανάλογα με την περίπτωση,
η Επιτροπή προτείνει διορθωτικές ενέργειες, ιδίως εάν υπάρχουν
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή των τροφίμων.
8.
Για τους σκοπούς που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ)
της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν υπόψη,
τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο.

2.
Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της
μεθόδου επαλήθευσης ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην
παράγραφο 1 και σχετικά με τις δυνατότητες έγκρισης της χρήσης
άλλων μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή όλους τους τύπους
πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών. Στην εκτίμησή της, η Επι
τροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες
οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας δεν
αποδίδονται αναγκαστικά σε συγκεκριμένες παρτίδες ή μείγματα. Στην
εν λόγω εκτίμηση λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη, αφενός μεν, να
διατηρούνται η ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα του
συστήματος επαλήθευσης, αφετέρου δε, να μην επιβαρύνονται υπερ
βολικά οι οικονομικοί φορείς. Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση
συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο για τη χρήση άλλων μεθόδων επαλήθευσης.
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3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες και θέτουν
στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς
να εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο των
πληροφοριών που υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που να
αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου ελέγχου. Με τον έλεγχο
επαληθεύεται ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικο
νομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη.
Αξιολογούνται η συχνότητα και η μεθοδολογία των δειγματοληψιών
και η ορθότητα των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου περιλαμβάνουν ιδίως πληροφορίες για την τήρηση των
κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 5, κατάλληλες
και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για την
προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση
των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει καθώς και
κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται
για να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο.

Η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3, κατάλογο των
κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στα δύο
πρώτα εδάφια. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μεριμνά ώστε η υποβολή
των πληροφοριών αυτών να μη συνιστά υπερβολικό διοικητικό φόρτο
για τους οικονομικούς φορείς εν γένει, ιδίως δε για τους μικροκαλ
λιεργητές, τις οργανώσεις παραγωγών και τους συνεταιρισμούς.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν
άσχετα αν τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά παράγονται εντός της
Κοινότητας ή εισάγονται.

Τα κράτη μέλη υποβάλουν συνολικά τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στην Επι
τροπή, η οποία τις δημοσιεύει στην πλατφόρμα διαφάνειας που
προβλέπεται στο άρθρο 24 συνοπτικά, τηρώντας το απόρρητο των
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

4.
Η Κοινότητα επιδιώκει τη σύναψη διμερών ή πολυμερών
συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις για
κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια της παρούσας
οδηγίας. Εάν η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες που περιλαμβάνουν
διατάξεις οι οποίες καλύπτουν τα θέματα τα οποία καλύπτονται από
τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 5, η Επι
τροπή μπορεί να αποφασίζει ότι οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν ότι
τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που παράγονται από πρώτες ύλες
καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές πληρούν τα εν λόγω κριτήρια
αειφορίας. Κατά τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, αποδίδεται η
επιβαλλόμενη προσοχή στα μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση
των εκτάσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία της λεκάνης απορροής και
ο έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, του νερού και
του αέρα, τις έμμεσες μεταβολές της χρήσης της γης, την
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβο
λικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς
και στα στοιχεία του άρθρου 17 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο.
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Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή
συστήματα που καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων
βιομάζας περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του
άρθρου 17 παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες
βιοκαυσίμων πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο
άρθρο 17 παράγραφοι 3 έως 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι
τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή στοιχεία όσον αφορά τις
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση
των εκτάσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία της λεκάνης απορροής και
ο έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, του νερού και
του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την απο
φυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό
σπανίζει, και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να
αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό
εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς
συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται
από διακυβερνητικές ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
και των Φυσικών Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 17
παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii).
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή
καθεστώτα μέτρησης της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17
παράγραφος 2.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εδάφη που περιλαμβάνονται
σε εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο για τη μετατροπή σοβαρά
υποβαθμισμένων ή έντονα μολυσμένων εδαφών υπάγονται στα
κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του μέρους Γ του
παραρτήματος V.
5.
Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου μόνον εάν η συγκεκριμένη συμφωνία ή το
συγκεκριμένο σύστημα πληροί κατάλληλα πρότυπα αξιοπιστίας,
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου. Στην περίπτωση των
συστημάτων μέτρησης της μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, τα συστήματα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις μεθο
δολογικές απαιτήσεις του παραρτήματος V. Στην περίπτωση των
ζωνών με υψηλή αξία από άποψη βιοποικιλότητας που αναφέρονται
στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii), οι κατάλογοι των
ζωνών αυτών πρέπει να πληρούν κατάλληλα πρότυπα
αντικειμενικότητας και συνέπειας με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
και να προβλέπουν τις δέουσες διαδικασίες προσφυγής.
6.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 4
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25
παράγραφος 3. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
7.
Όταν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή
δεδομένα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή συστήματος
για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4, στο
βαθμό που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση, το κράτος μέλος
δεν απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις
της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17
παράγραφοι 2 έως 5, ή τις πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
8.
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, ή με δική της
πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 15 σε
σχέση με πηγή βιοκαυσίμου ή βιορευστού και, εντός έξι μηνών από
την παραλαβή αιτήματος και σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, αποφασίζει εάν το οικείο
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κράτος μέλος επιτρέπεται να λάβει υπόψη τα βιοκαύσιμα ή τα βιο
ρευστά που προέρχονται από τη συγκεκριμένη πηγή για τους σκοπούς
που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) στο άρθρο 17
παράγραφος 1.
9. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:
α)

την αποτελεσματικότητα του συστήματος που εφαρμόζεται για
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας και

β)

τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα θέσπισης υποχρεωτικών
απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία του αέρα, του εδάφους
ή του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταία επιστημονικά
στοιχεία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας.

Η Επιτροπή προτείνει εν ανάγκη διορθωτικά μέτρα.
Άρθρο 19
Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων και
βιορευστών στα αέρια θερμοκηπίου
1.
Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση
βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 υπολογίζεται ως εξής:
α)

στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν στο μέρος Α ή Β του
παραρτήματος V προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παρα
γωγής και όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά
που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του
παραρτήματος V ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός,
χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη ∙τιμή

β)

χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή η οποία έχει υπολογισθεί
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ του
παραρτήματος V
∙ ή

γ)

χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των
παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του
μέρους Γ του παραρτήματος V, όταν μπορούν να
χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του μέρους
Δ ή Ε του παραρτήματος V για ορισμένους παράγοντες, και
πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία του μέρους Γ του παραρτήματος V, για όλους τους
άλλους παράγοντες.

2.
Έως τις 31 Μαρτίου 2010, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή έκθεση η οποία περιλαμβάνει κατάλογο των ζωνών της
επικράτειάς τους που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της στατιστικής
ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε
αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (1), όπου
οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια
γεωργικών πρώτων υλών αναμένεται να είναι χαμηλότερες ή ίσες προς
τις εκπομπές που κοινοποιούνται βάσει του τίτλου «Αναλυτικές
προκαθορισμένες τιμές για καλλιέργεια» του μέρους Δ του
παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται από
περιγραφή της μεθόδου και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατάρτισή του. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη τα χαρα
κτηριστικά του εδάφους, το κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση
πρώτων υλών.
(1) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.
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3. Οι προκαθορισμένες τιμές του μέρους Α του παραρτήματος V
για τα βιοκαύσιμα, και οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για την
καλλιέργεια του μέρους Δ του παραρτήματος V για τα βιοκαύσιμα και
βιορευστά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν οι
αντίστοιχες πρώτες ύλες:
α)

καλλιεργούνται εκτός της ∙Κοινότητας

β)

καλλιεργούνται εντός της Κοινότητας, σε ζώνες
περιλαμβανόμενες στους καταλόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ∙άρθρου ή

γ)

είναι απόβλητα ή κατάλοιπα πλην των γεωργικών καταλοίπων και
των καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας.

Για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία
α), β) ή γ), χρησιμοποιούνται οι πραγματικές τιμές για την καλλιέργεια.
4.
Έως τις 31 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη
σκοπιμότητα εκπόνησης καταλόγων ζωνών τρίτων χωρών όπου οι
τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών
πρώτων υλών αναμένεται να είναι χαμηλότερη ή ίση προς τις εκπομπές
που κοινοποιούνται βάσει του τίτλου «Καλλιέργεια» του μέρους Δ του
παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, ει
δυνατόν, από τους καταλόγους αυτούς και από περιγραφή της
μεθόδου και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή
τους. Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται
από κατάλληλες προτάσεις.
5.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο και, εφεξής, ανά
διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κατ’ εκτίμηση
τυπικές και προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται στα μέρη Β και
Ε του παραρτήματος V, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές
που οφείλονται στις μεταφορές και στη μεταποιητική βιομηχανία και
μπορεί, εφόσον απαιτείται, να αποφασίζει τη διόρθωση των τιμών. Τα
εν λόγω μέτρα τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4.
6. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με τις
συνέπειες της έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης για τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου και τρόπους μείωσης των συνεπειών αυτών. Η
έκθεση πρέπει να συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, ιδιαίτερα από
πρόταση βασιζόμενη στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη
συνεκτίμηση των εκπομπών που οφείλονται σε αλλαγές του
αποθέματος άνθρακα λόγω έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης,
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, ιδιαίτερα το
άρθρο 17 παράγραφος 2.
Μια τέτοια πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες
διασφαλίσεις για την εξασφάλιση κλίματος βεβαιότητας για τις
επενδύσεις πριν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που παρήγαν βιοκαύσιμα πριν από το
τέλος του 2013, η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο δεν πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να έχει ως συνέπεια
τα βιοκαύσιμα που παράγονται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να
κριθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αειφορίας της παρούσας
οδηγίας, αν σε αντίθετη περίπτωση θα κρινόταν ότι τις πληρούν,
εφόσον τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα επιτυγχάνουν εξοικονόμηση
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 45 %. Αυτό ισχύει
για την απόδοση των εγκαταστάσεων βιοκαυσίμων στα τέλη του
2012.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λάβουν
απόφαση σχετικά με τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή στο
ανωτέρω πλαίσιο, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
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7. Το παράρτημα V μπορεί να προσαρμόζεται στην τεχνική και επι
στημονική πρόοδο, μεταξύ άλλων, με την προσθήκη τιμών για άλλες
οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες πρώτες ύλες
και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας του μέρους Γ. Τα εν λόγω
μέτρα, που αποσκοπεί στην τροποποίηση ή συμπλήρωση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την,
θεσπίζεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 4.
Όσον αφορά τις προκαθορισμένες τιμές και τη μεθοδολογία του
παραρτήματος V, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
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υπερβαίνουν το 10 % κατ’ όγκο, τα κράτη μέλη επιβάλλουν την
επισήμανσή τους στα σημεία πωλήσεων.
2.
Για τους σκοπούς της απόδειξης της συμμόρφωσης των
οικονομικών φορέων προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την
ανανεώσιμη ενέργεια, και για την επίτευξη του στόχου για τη χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα μεταφορικά μέσα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4, η συμβολή των
βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες θεωρείται ως
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων βιοκαυσίμων.

— στη μέθοδο καταγραφής των αποβλήτων και των καταλοίπων,
— στη μέθοδο καταγραφής των παραπροϊόντων,

Άρθρο 22

— στη μέθοδο εκτίμησης της συμπαραγωγής και

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

— στο καθεστώς που αναγνωρίζεται στα υπολείμματα γεωργικής
καλλιέργειας ως παραπροϊόντα.
Οι προκαθορισμένες τιμές για το βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα
φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη θα επανεξεταστούν το συντομότερο
δυνατόν.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου των προκαθορισμένων
τιμών του παραρτήματος V, ή για οποιαδήποτε προσθήκη στον
κατάλογο αυτό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
α)

όταν η συμβολή ενός παράγοντα στις συνολικές εκπομπές είναι
μικρή, ή όταν υπάρχει περιορισμένη διακύμανση, ή όταν το
κόστος ή η δυσκολία καθορισμού των πραγματικών τιμών είναι
υψηλό, οι προκαθορισμένες τιμές είναι οι τυπικές των κανονικών
διαδικασιών ∙παραγωγής

β)

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι προκαθορισμένες τιμές είναι
συντηρητικές σε σύγκριση με τις κανονικές διαδικασίες
παραγωγής.

1.
Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, και στη
συνέχεια ανά διετία, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση
και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η έκτη έκθεση,
που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021,
είναι η τελευταία απαιτούμενη έκθεση.
Η έκθεση πρέπει να αναφέρει ιδίως:
α)

τα κατά τομέα (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, και μετα
φορές) και τα συνολικά μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές κατά τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη και τα μέτρα
που έχουν ληφθεί ή προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο για την
προώθηση της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
λαμβανομένης υπόψη της ενδεικτικής πορείας που καθορίζεται
στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με το άρθρο ∙5

β)

την εισαγωγή και τη λειτουργία των καθεστώτων στήριξης και
άλλων μέτρων προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
καθώς και την τυχόν εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων μέτρων σε
σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για
την ανανεώσιμη ενέργεια του κράτους μέλους, όπως επίσης
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον η ηλεκτρική
ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους
τελικούς καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6
της οδηγίας ∙2003/54/ΕΚ

γ)

τον τρόπο, ενδεχομένως, με τον οποίον το κράτος μέλος έχει
διαμορφώσει τα καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζει ώστε να
λάβει υπόψη τις εφαρμογές ανανεώσιμης ενέργειας οι οποίες
παρουσιάζουν πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες,
συγκρίσιμες εφαρμογές, αλλά οι οποίες μπορεί να έχουν
υψηλότερο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων που
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ∙ύλες

δ)

τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης της προέλευσης της
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και της
προστασίας του από ∙απάτες

ε)

την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αξιολόγηση και τη βελτίωση
των διοικητικών διαδικασιών για την άρση των κανονιστικών και
μη κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη της ενέργειας από
ανανεώσιμες ∙πηγές

8.
Διατυπώνονται λεπτομερείς ορισμοί, στους οποίους
περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τις
κατηγορίες του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος V. Τα εν
λόγω μέτρα, το οποίο αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της,
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 4.
Άρθρο 20
Μέτρα εφαρμογής
Τα μέτρα εφαρμογής του άρθρου 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
του άρθρου 18 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, του άρθρου 18
παράγραφος 6, του άρθρου 18 παράγραφος 8, του άρθρου 19
παράγραφος 5, του άρθρου 19 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο και του
άρθρου 19 παράγραφος 8, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους στόχους
του άρθρου 7α της οδηγίας 98/70/ΕΚ.
Άρθρο 21
Ειδικές διατάξεις για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
στις μεταφορές
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό ενημερώνεται λεπτο
μερώς για τη διαθεσιμότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη από όλες
τις ποικίλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές. Όταν τα
ποσοστά βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών
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στ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της μεταφοράς και
της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, και για τη βελτίωση του πλαισίου
ή των κανόνων ανάληψης και επιμερισμού του κόστους που
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος ∙3
ζ)

την εξέλιξη της διαθεσιμότητας και της χρήσης πόρων βιομάζας
για ενεργειακούς ∙σκοπούς

η)

τις αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών και στις χρήσεις γης εντός
του κράτους μέλους, οι οποίες συνδέονται με την αυξημένη
χρήση βιομάζας και άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στο συγκεκριμένο κράτος ∙μέλος

θ)

την ανάπτυξη και το μερίδιο των βιοκαυσίμων που παράγονται
από απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και
λιγνοκυτταρινούχες ∙ύλες

ι)

τον εκτιμώμενο αντίκτυπο της παραγωγής βιοκαυσίμων και
βιορρευστών στη βιοποικιλότητα, στους υδάτινους πόρους, στην
ποιότητα των υδάτων και του εδάφους εντός του κράτους
∙μέλους

ια) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που οφείλεται στη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες ∙πηγές
ιβ) την εκτιμώμενη πλεονασματική παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την ενδεικτική πορεία η οποία
μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και τις
εκτιμώμενες δυνατότητες κοινών έργων, μέχρι το ∙2020
ιγ) την εκτιμώμενη ζήτησή του για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
η οποία πρέπει να καλυφθεί με άλλα μέσα πλην της εγχώριας
παραγωγής μέχρι το 2020 και
ιδ) πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτιμήθηκε το ποσοστό
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στα απόβλητα που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, και για τα μέτρα
που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση και την επαλήθευση των
εκτιμήσεων αυτών.
2.
Για την εκτίμηση της καθαρής μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, το κράτος μέλος μπορεί, για
τους σκοπούς των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να
χρησιμοποιεί τις τυπικές τιμές του παραρτήματος V μέρη Α και Β.
3.
Στην πρώτη του έκθεση, το κράτος μέλος επισημαίνει κατά
πόσον προτίθεται:
α)

να δημιουργήσει ενιαίο διοικητικό φορέα αρμόδιο για την
επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης άδειας, πιστοποίησης και
έκδοσης αδειών λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και για την παροχή βοήθειας
στους ∙αιτούντες

β)

να προβλέψει την αυτόματη έγκριση των αιτήσεων έκδοσης
πολεοδομικής άδειας και άδειας δόμησης για εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όταν ο αρμόδιος
για την έκδοση τέτοιων αδειών οργανισμός δεν έχει αντιδράσει
εντός των καθορισμένων ∙προθεσμιών ή

γ)

5.6.2009

να καθορίσει γεωγραφικές τοποθεσίες κατάλληλες για την
εκμετάλλευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον χωροτα
ξικό σχεδιασμό και για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και
τηλεψύξης.

4.
Σε κάθε έκθεση, το κράτος μέλος διαθέτει τη δυνατότητα να
διορθώνει τα δεδομένα των προηγούμενων εκθέσεων.

Άρθρο 23
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την προέλευση των βιοκαυσίμων και
των βιορευστών που καταναλώνονται στην Κοινότητα, καθώς και τον
αντίκτυπο που έχει η παραγωγή τους, συμπεριλαμβανομένου του
αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις γης στην Κοινότητα και στις
κύριες προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή βασίζεται
στις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 22 παράγραφος 1, και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων
χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, σε επιστημονικές μελέτες και
σε άλλες κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η Επιτροπή παρακολουθεί
επίσης τις αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που συνδέονται με τη
χρήση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και τις συνακόλουθες
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια. Η Επι
τροπή ελέγχει όλες τις εγκαταστάσεις για τις οποίες ισχύει το
άρθρο 19 παράγραφος 6.
2.
Η Επιτροπή διατηρεί διάλογο και ανταλλάσσει πληροφορίες με
τις τρίτες χώρες, παραγωγούς βιοκαυσίμων, τις οργανώσεις
καταναλωτών και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη γενική
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας οδηγίας που αφορούν τα
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποδίδει
ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η παραγωγή
βιοκαυσίμων στην τιμή των τροφίμων.
3.
Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κατ’
εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1, και την παρακολούθηση
και ανάλυση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το
2012.
4. Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από
τη χρήση βιοκαυσίμων, στις εκθέσεις της η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις
τιμές που έχουν γνωστοποιήσει τα κράτη μέλη και αξιολογεί κατά
πόσον και πώς θα άλλαζαν οι εκτιμήσεις εάν συνυπολογίζονταν τα
παραπροϊόντα με χρήση της μεθόδου υποκατάστασης.
5.

Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει ιδίως:

α)

το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και κόστος των διαφόρων
βιοκαυσίμων, τον αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής εισαγωγών
στις σχετικές εισαγωγές, τις συνέπειες για την ασφάλεια εφοδια
σμού και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της εσωτε
ρικής παραγωγής και των ∙εισαγωγών

β)

τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην αειφόρο
ανάπτυξη της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, λαμβάνοντας
υπόψη τον οικονομικό και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο,
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη ∙βιοποικιλότητα
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γ)

τις δυνατότητες προσδιορισμού, με επιστημονικά αντικειμενικό
τρόπο, γεωγραφικών ζωνών υψηλής αξίας όσον αφορά τη
βιοποικιλότητα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 17
παράγραφος ∙3

δ)

τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης βιομάζας στους κλάδους
που κάνουν χρήση ∙βιομάζας

ε)

τη διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα,
κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και
λιγνοκυτταρινούχες ύλες και

η διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων πρώτης και δεύτερης γενιάς τα
οποία επιτρέπουν μεγάλη μείωση των εκπομπών αερίων
∙θερμοκηπίου
β)

όσον αφορά το στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 4, επανεξέταση:
i)

της οικονομικής απόδοσης των μέτρων που πρέπει να
εφαρμοστούν για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ii)

της αξιολόγησης της δυνατότητας επίτευξης του στόχου
αυτού με παράλληλη εξασφάλιση της αειφορίας των παρα
γωγής βιοκαυσίμων στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, και
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών
και κοινωνικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
έμμεσων επιπτώσεων και των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα, καθώς και της εμπορικής διαθεσιμότητας
βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς,

στ) τις έμμεσες επιπτώσεις της αλλαγής της χρήσης της γης σε όλους
τους κλάδους παραγωγής.
Η Επιτροπή προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά μέτρα.
6.
Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα
με το άρθρο 22 παράγραφος 3, η Επιτροπή αναλύει την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για
τη δημιουργία ενιαίου διοικητικού φορέα αρμόδιου για την
επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης άδειας, πιστοποίησης και έκδο
σης αδειών λειτουργίας και για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες.

iii) του αντικτύπου που έχει η υλοποίηση του στόχου στη
διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές,
iv) της εμπορικής διαθεσιμότητας ηλεκτρικών, υβριδικών και
υδρογονοκίνητων οχημάτων, καθώς και της μεθοδολογίας
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεριδίου
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκονται στον
κλάδο των μεταφορών,

7. Για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερο συντονισμό όσον
αφορά την επίτευξη του στόχου του 20 % που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2010, ανάλυση και σχέδιο δράσης για την ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές, που αποσκοπούν, ιδίως, στα ακόλουθα:
α)

καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων και των
προγραμμάτων ∙πλαισίων

β)

καλύτερη και αυξημένη χρήση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα δημόσια χρηματοπιστωτικά
∙ιδρύματα

γ)

καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, ιδίως με την
ανάλυση της σκοπιμότητας μηχανισμού επιμερισμού του
κινδύνου για τις επενδύσεις σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
στην Κοινότητα παρόμοιου με την πρωτοβουλία Παγκόσμιου
Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Ενεργειακών
Πηγών που απευθύνεται στις τρίτες ∙χώρες

δ)

καλύτερο συντονισμό της κοινοτικής και της εθνικής
χρηματοδότησης και των άλλων μορφών στήριξης και

ε)

καλύτερο συντονισμό της στήριξης πρωτοβουλιών για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των οποίων η επιτυχία εξαρτάται
από ενέργειες παραγόντων σε διάφορα κράτη μέλη.

8.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
στην οποία εξετάζονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

επανεξέταση των ελάχιστων ορίων εξοικονόμησης εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου που θα ισχύσει από τις ημερομηνίες που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 παράγραφος 2,
βάσει εκτίμησης αντικτύπου στην οποία λαμβάνονται υπόψη,
ιδίως, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διαθέσιμες τεχνολογίες και
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v)

γ)

της αξιολόγησης συγκεκριμένων συνθηκών της αγοράς,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αγορές στις οποίες τα καύσιμα
κίνησης αντιπροσωπεύουν άνω του ημίσεως της τελικής
ενεργειακής κατανάλωσης, και τις αγορές οι οποίες
εξαρτώνται πλήρως από εισαγόμενα ∙βιοκαύσιμα

αξιολόγηση, της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον
αφορά τους μηχανισμούς συνεργασίας, προκειμένου να εξασφα
λιστεί ότι, παράλληλα με τη δυνατότητα να συνεχίσουν τα κράτη
μέλη να χρησιμοποιούν τα καθιερωμένα καθεστώτα στήριξής
τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, οι μηχανισμοί
αυτοί παρέχουν επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να
επιτύχουν τους εθνικούς στόχους που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι με βάση το βέλτιστο λόγο κόστους οφέλους, και
των τεχνολογικών εξελίξεων, και συμπεράσματα που μπορούν να
συναχθούν για την επίτευξη του στόχου της χρήσης 20 %
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κοινοτικό επίπεδο.

Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή θα υποβάλει, ανάλογα με την
περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτάσεις
οι οποίες θα καλύπτουν τα προαναφερόμενα στοιχεία, ιδίως δε:
— για το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο α), τροποποίηση της
στοιχειώδους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που
αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο,
— για το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο γ), κατάλληλη
προσέγγιση των μέτρων συνεργασίας που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους
για την επίτευξη του στόχου του 20 %. Η εν λόγω πρόταση δεν
επηρεάζει ούτε το στόχο του 20 % ούτε τον έλεγχο των κρατών
μελών επί των εθνικών καθεστώτων στήριξης και των μέτρων
συνεργασίας.
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9. Το 2018 η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει χάρτη πορείας για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη μετά το 2020 περίοδο.

δ)

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
σχετικά με τις στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών ∙μελών

Ο χάρτης πορείας πρέπει να συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από τις
αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο για το διάστημα μετά το 2020. Για το σκοπό αυτό,
στον χάρτη πορείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η πείρα από την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον
τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ε)

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2
και 3, και στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5, σχετικά με τα κοινά
∙έργα

10.
Το 2021 η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την αξιολόγηση
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται
ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο τα ακόλουθα στοιχεία επέτρεψαν
στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους που ορίζονται
στο παράρτημα Ι, στη βάση του βέλτιστου λόγου κόστους οφέλους:

ζ)

α)

διαδικασία προετοιμασίας προβλέψεων και εθνικών σχεδίων
δράσης για την ανανεώσιμη ∙ενέργεια

β)

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ∙συνεργασίας

γ)

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της χρήσης
βιοκαυσίμων στις εμπορικές ∙αερομεταφορές

δ)

αποτελεσματικότητα των εθνικών καθεστώτων ∙στήριξης

ε)

συμπεράσματα των εκθέσεων της Επιτροπής σύμφωνα με τις
παραγράφους 8 και 9.

Άρθρο 24
Πλατφόρμα διαφάνειας
1.
Η Επιτροπή δημιουργεί τηλεματική δημόσια πλατφόρμα
διαφάνειας. Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει για την αύξηση της
διαφάνειας και για τη διευκόλυνση και την προαγωγή της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις στατιστικές
μεταβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 και τα κοινά έργα που
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9. Επιπλέον, η πλατφόρμα μπορεί να
χρησιμοποιείται για τη δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών οι
οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από την Επιτροπή ή ένα
κράτος μέλος σε σχέση με την παρούσα οδηγία και την επίτευξη των
στόχων της.
2.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί μέσω της πλατφόρμας διαφάνειας τις
ακόλουθες πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, σε συγκεντρω
τική μορφή η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας
πληροφοριών που είναι ευαίσθητες από εμπορική άποψη:
α)

τα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια των κρατών
∙μελών

β)

τα έγγραφα προβλέψεων των κρατών μελών που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, τα οποία συμπληρώνονται το
συντομότερο δυνατό με τη σύνοψη της Επιτροπής σχετικά με την
πλεονασματική παραγωγή και την εκτιμώμενη ζήτηση ∙εισαγωγών

γ)

τις προσφορές των κρατών μελών να συνεργαστούν για στατι
στικές μεταβιβάσεις ή κοινά έργα κατόπιν αιτήματος του
ενδιαφερόμενου κράτους ∙μέλους

στ) τις εθνικές εκθέσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στο
άρθρο ∙22
τις εκθέσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 3.

Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που έχει
υποβάλει τις πληροφορίες, η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί τα έγγραφα
προβλέψεων των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 3, ούτε τις πληροφορίες των εθνικών εκθέσεων
των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1
στοιχεία ιβ) και ιγ).
Άρθρο 25
Επιτροπές
1.
Με εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή
επικουρείται από «επιτροπή για τους πόρους βιώσιμης ενέργειας».
2.
Για θέματα που άπτονται της αειφορίας των βιοκαυσίμων και
βιορευστών, η Επιτροπή επικουρείται από «επιτροπή για τη
βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και βιορευστών».
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 26
Τροποποιήσεις και κατάργηση
1.
Στην οδηγία 2001/77/ΕΚ, το άρθρο 2, το άρθρο 3
παράγραφος 2 και τα άρθρα 4 έως 8 διαγράφονται με ισχύ από την
1η Απριλίου 2010.
2.
Στην οδηγία 2003/30/ΕΚ, το άρθρο 2, το άρθρο 3
παράγραφοι 2, 3 και 5, και τα άρθρα 5 και 6 διαγράφονται με ισχύ
από την 1η Απριλίου 2010.
3.
Οι οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ καταργούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2012.
Άρθρο 27
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα
κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία έως τις 25 Δεκεμβίρου 2009.

5.6.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την
επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα
κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 29
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρο

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας το
2020 (1)

A. Εθνικοί συνολικοί στόχοι
Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας το 2005 (S2005)

Στόχος για το μερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας το 2020 (S2020)

Βέλγιο

2,2 %

13 %

Βουλγαρία

9,4 %

16 %

Τσεχική Δημοκρατία

6,1 %

13 %

Δανία

17,0 %

30 %

Γερμανία

5,8 %

18 %

Εσθονία

18,0 %

25 %

Ιρλανδία

3,1 %

16 %

Ελλάδα

6,9 %

18 %

Ισπανία

8,7 %

20 %

Γαλλία

10,3 %

23 %

Ιταλία

5,2 %

17 %

Κύπρος

2,9 %

13 %

Λεττονία

32,6 %

40 %

Λιθουανία

15,0 %

23 %

Λουξεμβούργο

0,9 %

11 %

Ουγγαρία

4,3 %

13 %

Μάλτα

0,0 %

10 %

Κάτω Χώρες

2,4 %

14 %

Αυστρία

23,3 %

34 %

Πολωνία

7,2 %

15 %

Πορτογαλία

20,5 %

31 %

Ρουμανία

17,8 %

24 %

Σλοβενία

16,0 %

25 %

Σλοβακική Δημοκρατία

6,7 %

14 %

Φινλανδία

28,5 %

38 %

Σουηδία

39,8 %

49 %

Ηνωμένο Βασίλειο

1,3 %

15 %

B. Ενδεικτική πορεία
Η ενδεικτική πορεία μνεία της οποία γίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 συνίσταται στην υλοποίηση των ακόλουθων μεριδίων
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:
S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο ∙2011-2012
S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο ∙2013-2014
(1) Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών
ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.
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S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2015-2016 και
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2017-2018,
όπου:
S2005 = το μερίδιο για το υπόψη κράτος μέλος το 2005, όπως ορίζεται στον πίνακα του μέρους Α,
και
S2020 = το μερίδιο για το υπόψη κράτος μέλος το 2020, όπως ορίζεται στον πίνακα του μέρους Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κανόνας τυποποίησης για τον καταλογισμό της παραγωγής υδροηλεκτρικής και αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας
Για τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, εφαρμόζεται ο ακόλουθος
κανόνας:

[ ]
N

QN

(norm)

= CN ×

Qi

∑

i=N–14

Ci

/ 15

όπου:
N

=

∙
έτος αναφοράς

QN(norm)

=

τυποποιημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από όλους τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του
δεδομένου κράτους μέλους το έτος Ν, για λογιστικούς σκοπούς
∙

Qi

=

η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που όντως παράγουν το έτος i όλοι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί του
συγκεκριμένου κράτους μέλους, μετρούμενη σε GWh, εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με
∙
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα

Ci

=

η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, αφαιρουμένων των συστημάτων αποθήκευσης μέσω άντλησης, όλων των
υδροηλεκτρικών σταθμών του κράτους μέλους στο τέλος του έτους i, μετρούμενη σε MW.

Για τον καταλογισμό της αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, εφαρμόζεται ο ακόλουθος
κανόνας:
N

QN

(norm)

=

CN+CN–1
2

∑ Qi
×

i=N-n
N

∑
j=N-n

( )
Cj+Cj–1
2

όπου:
N

=

∙
έτος αναφοράς

QN(norm)

=

τυποποιημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από όλους τους αιολικούς σταθμούς του
δεδομένου κράτους μέλους το έτος Ν, για λογιστικούς σκοπούς
∙

Qi

=

η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που όντως παράγουν το έτος i όλοι οι αιολικοί σταθμοί του συγκεκριμένου
κράτους μέλους, μετρούμενη σε GWh
∙

Ci

=

η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των αιολικών σταθμών του κράτους μέλους στο τέλος του έτους i,
∙
μετρούμενη σε MW

n

=

4 ή ο αριθμός ετών που προηγούνται του έτους N για το οποίο υπάρχουν δεδομένα δυναμικού και παραγωγής για
το συγκεκριμένο κράτος μέλος, εάν ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης

Καύσιμο

Ενεργειακό περιεχόμενο κατά
βάρος
(κατώτερη θερμογόνος δύναμη,
MJ/kg)

Ενεργειακό περιεχόμενο κατ’ όγκο
(κατώτερη θερμογόνος δύναμη,
MJ/l)

Βιοαιθανόλη (αιθανόλη που παράγεται από βιομάζα)

27

21

Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας που παράγεται από
βιοαιθανόλη)

36 (εκ των οποίων 37 % από
ανανεώσιμες πηγές)

27 (εκ των οποίων 37 % από
ανανεώσιμες πηγές)

Βιομεθανόλη (μεθανόλη που παράγεται από βιομάζα, για
χρήση ως βιοκαύσιμο)

20

16

Βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας που παράγεται από
βιομεθανόλη)

35 (εκ των οποίων 22 % από
ανανεώσιμες πηγές)

26 (εκ των οποίων 22 % από
ανανεώσιμες πηγές)

Βιο-ΔΜΕ (διμεθυλαιθέρας που παράγεται από βιομάζα, για
χρήση ως βιοκαύσιμο)

28

19

Βιο-ΤΑΕΕ (τριταμυλαιθυλαιθέρας που παράγεται από
βιοαιθανόλη)

38 (εκ των οποίων 29 % από
ανανεώσιμες πηγές)

29 (εκ των οποίων 29 % από
ανανεώσιμες πηγές)

Βιοβουτανόλη (βουτανόλη που παράγεται από βιομάζα, για
χρήση ως βιοκαύσιμο)

33

27

Βιοντίζελ (μεθυλεστέρας που παράγεται από φυτικά ή ζωικά
έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιμο)

37

33

Ντίζελ Fischer-Tropsch (συνθετικός υδρογονάνθρακας ή
μείγμα συνθετικών υδρογονανθράκων που παράγεται από
βιομάζα)

44

34

Υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια (φυτικά έλαια που
έχουν υποβληθεί σε θερμοχημική κατεργασία με υδρογόνο)

44

34

Καθαρά φυτικά έλαια (έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόμενα
με συμπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες μεθόδους, φυσικά ή
εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι
συμβατά με τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις αντίστοιχες
απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές)

37

34

Βιοαέριο (καύσιμο αέριο που παράγεται από βιομάζα ή/και
από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, το οποίο
μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσι
κού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιμο, ή ξυλαέριο)

50

Βενζίνη

43

32

Ντίζελ

43

36

—
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εγκαταστατών
Τα καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα καθεστώτα χαρακτηρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, βασίζονται
στα ακόλουθα κριτήρια:
1.

Η διαδικασία πιστοποίησης ή χαρακτηρισμού είναι διαφανής και σαφώς καθορισμένη από το κράτος μέλος ή από τον διοικη
τικό φορέα που αυτό ορίζει.

2.

Η επαγγελματική επάρκεια των εγκαταστατών συστημάτων βιομάζας, αντλιών θερμότητας, γεωθερμικών μικρού βάθους,
ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων πρέπει να πιστοποιείται στο πλαίσιο αναγνωρισμένου προγράμματος
κατάρτισης ή από αναγνωρισμένο πάροχο κατάρτισης.

3.

Η αναγνώριση του προγράμματος κατάρτισης ή του παρόχου κατάρτισης πρέπει να γίνεται από το εκάστοτε κράτος μέλος ή
από τον διοικητικό οργανισμό που αυτό έχει ορίσει. Ο οργανισμός αναγνώρισης βεβαιώνεται για τη συνέχεια και την περιφε
ρειακή ή εθνική κάλυψη του προγράμματος κατάρτισης που προσφέρει ο πάροχος κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης πρέπει
να διαθέτει κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις πρακτικής εξάσκησης, και ιδίως εργαστηριακό εξοπλισμό ή ανάλογες
εγκαταστάσεις. Πέραν της βασικής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης πρέπει επίσης να προσφέρει βραχύτερους κύκλους
επιμόρφωσης επί επίκαιρων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, που να επιτρέπουν τη διά βίου μάθηση των
εγκαταστατών. Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να είναι κατασκευαστής σχετικού εξοπλισμού ή συστημάτων, ίδρυμα ή ένωση.

4.

Η κατάρτιση που οδηγεί στην πιστοποίηση ή τον χαρακτηρισμό της επαγγελματικής επάρκειας των εγκαταστατών πρέπει να
περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος. Στο τέλος της κατάρτισης, ο εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει δεξιότητες
εγκατάστασης των σχετικών εξοπλισμών και συστημάτων που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες απόδοσης και αξιοπιστίας
των πελατών, να επιδεικνύει δεξιοτεχνία και να παράγει ποιοτικές εργασίες, και να τηρεί όλους τους εφαρμοστέους κώδικες και
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ενέργεια και την οικολογική σήμανση.

5.

Η παροχή κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη διενέργεια εξετάσεων από τις οποίες εξαρτάται η χορήγηση πιστοποιητικού ή ο
χαρακτηρισμός. Οι εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτική αξιολόγηση της επιτυχούς εγκατάστασης λεβήτων ή
θερμαστρών βιομάζας, αντλιών θερμότητας, γεωθερμικών εγκαταστάσεων μικρού βάθους, ηλιακών φωτοβολταϊκών ή
ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων.

6.

Τα καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα καθεστώτα χαρακτηρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3,
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
α)

β)

Πρέπει να προσφέρονται αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης για τους εγκαταστάτες με επαγγελματική πείρα, που
έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν τους ακόλουθους τύπους κατάρτισης:
i)

για τους εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας: κατάρτιση υδραυλικού, εγκαταστάτη σωληνώσεων, μηχα
νικού θέρμανσης ή τεχνικού εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης ή ψύξης, ως προαπαιτούμενο,

ii)

για τους εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας: κατάρτιση υδραυλικού ή μηχανικού ψυκτικού εξοπλισμού, και βασικές
γνώσεις ηλεκτρολογίας και υδραυλικής (κοπή σωλήνων, ηλεκτροκόλληση σωλήνων, κόλληση σωλήνων με κόλλα,
θερμομόνωση, σφράγιση εξαρτημάτων, ανίχνευση διαρροών και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης), ως
προαπαιτούμενο,

iii)

για τους εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών ή ηλιοθερμικών συστημάτων: κατάρτιση υδραυλικού ή
ηλεκτρολόγου, και γνώσεις υδραυλικής, ηλεκτρολογίας και τεχνικής στεγών (γνώσεις ηλεκτροκόλλησης σωλήνων,
κόλλησης σωλήνων με κόλλα, σφράγισης εξαρτημάτων, ανίχνευσης υδραυλικών διαρροών, ικανότητα σύνδεσης
καλωδιώσεων, εξοικείωση με τα βασικά υλικά επικάλυψης και τις μεθόδους υδρομόνωσης και στεγανοποίησης
στεγών), ως προαπαιτούμενο, ή

iv)

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει στους εγκαταστάτες κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν
σε τριετή εκπαίδευση στους τομείς δεξιοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), και το οποίο περιλαμβάνει
τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική επαγγελματική εξάσκηση.

Το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης των εγκαταστατών θερμαστρών και λεβήτων βιομάζας πρέπει να παρέχει σφαιρική
εικόνα της κατάστασης της αγοράς βιομάζας και να καλύπτει οικολογικές πτυχές, τα βιοκαύσιμα, την εφοδιαστική, την
πυροπροστασία, τις σχετικές επιδοτήσεις, τις τεχνικές καύσης, τα συστήματα ανάφλεξης, τις βέλτιστες υδραυλικές λύσεις,
σύγκριση κόστους — κερδών, καθώς και τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας. Η κατάρτιση πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή γνώση των τυχόν ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις
τεχνολογίες και τα βιοκαύσιμα (π.χ. τα συσσωματώματα βιομάζας) και της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας που
αφορά τη βιομάζα.
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Το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης των εγκαταστατών αντλιών θερμότητας πρέπει να παρέχει σφαιρική εικόνα της
κατάστασης της αγοράς αντλιών θερμότητας και να καλύπτει τους γεωθερμικούς πόρους και τις θερμοκρασίες εδάφους
των διαφόρων περιοχών, την αναγνώριση των εδαφών και των πετρωμάτων από άποψη θερμικής αγωγιμότητας, τους
κανονισμούς που διέπουν τη χρήση γεωθερμικών πόρων, τη σκοπιμότητα χρησιμοποίησης αντλιών θερμότητας σε κτίρια
και τον προσδιορισμό του καταλληλότερου συστήματος αντλίας θερμότητας, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές
απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας, φιλτραρίσματος αέρα, σύνδεσης με την πηγή θερμότητας και διάταξης συστήματος. Η
κατάρτιση πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή γνώση των τυχόν ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις αντλίες θερμότητας
και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι εγκαταστάτες πρέπει να αποκτούν τις ακόλουθες βασικές
δεξιότητες:
i)

βασική κατανόηση της φυσικής και των αρχών λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των
χαρακτηριστικών του κύκλου της αντλίας: σχέση μεταξύ των χαμηλών θερμοκρασιών του απαγωγέα θερμότητας,
των υψηλών θερμοκρασιών της πηγής θερμότητας και της απόδοσης του συστήματος, προσδιορισμός του συντε
λεστή απόδοσης (COP) και του εποχιακού συντελεστή απόδοσης (SPF),

ii)

κατανόηση των επιμέρους στοιχείων των αντλιών θερμότητας και της λειτουργίας τους στον κύκλο της αντλίας, και
ιδίως του συμπιεστή, της βαλβίδας εκτόνωσης, του εξατμιστή, του συμπυκνωτή, των κατασκευαστικών στοιχείων
και εξαρτημάτων, των λιπαντικών ελαίων, των ψυκτικών μέσων, των δυνατοτήτων υπερθέρμανσης, υπόψυξης και
ψύξης και

iii)

ικανότητα επιλογής και διαστασιολόγησης των συστατικών μερών σε τυπικές καταστάσεις εγκατάστασης, και ιδίως
ικανότητα προσδιορισμού των τυπικών τιμών των θερμικών φορτίων διαφορετικών κτιρίων και για την παραγωγή
θερμού νερού βάσει της κατανάλωσης ενέργειας, ικανότητα προσδιορισμού της ισχύος της αντλίας θερμότητας στο
θερμικό φορτίο για την παραγωγή θερμού νερού, στη μάζα αποθήκευσης του κτιρίου και στη διακοπτόμενη παροχή
∙
προσδιορισμός του συστατικού μέρους που θα χρησιμεύει ως δεξαμενή αποθήκευσης και του όγκου του,
ρεύματος
και επιλογή ενσωμάτωσης δεύτερου συστήματος θέρμανσης.

Το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης των εγκαταστατών ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων πρέπει
να παρέχει σφαιρική εικόνα της κατάστασης της αγοράς των ηλιακών προϊόντων και των συγκρίσεων κόστους και κέρδους,
και να καλύπτει τις οικολογικές πτυχές, τα συστατικά μέρη, τα χαρακτηριστικά και τη διαστασιολόγηση των ηλιακών
συστημάτων, την επιλογή συστημάτων ακριβείας και τη διαστασιολόγηση των συστατικών μερών, τον προσδιορισμό της
ζήτησης θερμότητας, την πυροπροστασία, τις σχετικές επιδοτήσεις, καθώς και τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη
συντήρηση ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή
γνώση των τυχόν ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις τεχνολογίες και τις πιστοποιήσεις όπως η «Solar Keymark»,
καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι εγκαταστάτες πρέπει να αποκτούν τις ακόλουθες βασικές
δεξιότητες:
i)

ικανότητα εργασίας και χρήσης των απαιτούμενων εργαλείων και εξοπλισμών με ασφάλεια, τηρουμένων των κωδίκων
και προτύπων ασφαλείας, και ικανότητα προσδιορισμού των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και άλλων κινδύνων που
συνδέονται με τις ηλιακές εγκαταστάσεις,

ii)

ικανότητα αναγνώρισης των συστημάτων και των συστατικών μερών των ενεργητικών και παθητικών συστημάτων,
συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού σχεδιασμού τους, και ικανότητα προσδιορισμού της θέσης των
συστατικών μερών και της διάταξης και διαμόρφωσης του συστήματος,

iii)

ικανότητα προσδιορισμού της απαιτούμενης θέσης, προσανατολισμού και κλίσης του ηλιακού φωτοβολταϊκού
συλλέκτη και του ηλιακού θερμοσίφωνα, λαμβανομένων υπόψη της σκίασης, της ηλιακής πρόσβασης, της δομικής
ακεραιότητας, της καταλληλότητας της εγκατάστασης για το εκάστοτε κτίριο ή κλίμα, και ικανότητα αναγνώρισης
των κατάλληλων μεθόδων εγκατάστασης για τους διαφορετικούς τύπους στέγης και της αναλογίας εξοπλισμού που
απαιτείται για την εγκατάσταση και

iv)

για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα ειδικότερα, ικανότητα αναπροσαρμογής του ηλεκτρολογικού σχεδιασμού,
και ιδίως ικανότητα προσδιορισμού των ονομαστικών εντάσεων ρεύματος, επιλογής των κατάλληλων αγωγών και
ροών για κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα, επιλογής του κατάλληλου μεγέθους, δυναμικότητας και θέσης κάθε
συνδεδεμένου εξοπλισμού και υποσυστήματος και επιλογής κατάλληλου σημείου διασύνδεσης.

Η πιστοποίηση του εγκαταστάτη πρέπει να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, ώστε για την ανανέωσή της να απαιτείται
η παρακολούθηση μαθημάτων ή άλλου προγράμματος επιμόρφωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κανόνες υπολογισμού του αντίκτυπου των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων
στα αέρια θερμοκηπίου

A. Τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω αλλαγών
στις χρήσεις γης

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Τυπικές τιμές μείωσης των
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Προκαθορισμένες τιμές
μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

αιθανόλη ζαχαρότευτλων

61 %

52 %

αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)

32 %

16 %

αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

32 %

16 %

αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)

45 %

34 %

αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)

53 %

47 %

αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

69 %

69 %

αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα

56 %

49 %

αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

71 %

71 %

το ποσοστό αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές (ΕΤΒΕ)

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

το ποσοστό τριταμυλαιθυλαιθέρα που προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές (ΤΑΕΕ)

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

βιοντίζελ κράμβης

45 %

38 %

βιοντίζελ ηλίανθου

58 %

51 %

βιοντίζελ σπόρων σόγιας

40 %

31 %

βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

36 %

19 %

βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)

62 %

56 %

βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*)

88 %

83 %

υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

51 %

47 %

υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

65 %

62 %

υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν
διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

40 %

26 %

υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με
δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)

68 %

65 %

καθαρό κραμβέλαιο

58 %

57 %

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

80 %

73 %

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

84 %

81 %

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

86 %

82 %

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1).
(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
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B. Εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα –ανύπαρκτα ή υπάρχοντα σε αμελητέες
ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008– που παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω αλλαγών στις
χρήσεις γης

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Γ.

Τυπικές τιμές μείωσης των
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Προκαθορισμένες τιμές
μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

αιθανόλη από άχυρο σίτου

87 %

85 %

αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

80 %

74 %

αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

76 %

70 %

ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

95 %

95 %

ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

93 %

93 %

διμεθυλαιθέρας από απόβλητα ξύλου (ΔΜΕ)

95 %

95 %

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

92 %

92 %

μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

94 %

94 %

μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

91 %

91 %

το ποσοστό μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές (ΜΤΒΕ)

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Μεθοδολογία
1.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση καυσίμων, βιοκαυσίμων και βιορευστών
για τις μεταφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
όπου:
E

=

συνολικές εκπομπές από τη χρήση του καυσίμου,

eec

=

εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών,

el

=

ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων γης,

ep

=

εκπομπές από την επεξεργασία,

etd

=

εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή,

eu

=

εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο,

esca

=

μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση,

eccs

=

μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και παγίδευσης του άνθρακα και γεωλογικής αποθήκευσης,

eccr

=

μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης του άνθρακα και

eee

=

μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού-θερμότητας.

Οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στη χρήση των καυσίμων (E) εκφράζονται σε γραμμάρια ισοδυνάμου
CO2 ανά MJ καυσίμου (g CO2eq/MJ).

3.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τα καύσιμα κίνησης, οι τιμές που εκφράζονται σε g CO2eq/MJ μπορούν να
αναπροσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ της χρήσιμης απόδοσης των καυσίμων,
εκφραζόμενης σε km/MJ. Προσαρμογές αυτού του είδους επιτρέπονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται οι διαφορές ως προς
τη χρήσιμη απόδοση.

4.

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στα βιοκαύσιμα και βιορευστά υπολογίζεται σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:
ΜΕΙΩΣΗ = (EF – EB)/EF,
όπου:
EB

=

συνολικές εκπομπές από το βιοκαύσιμο ή βιορευστό και

EF

=

συνολικές εκπομπές από το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο.
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5.

Τα αέρια θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα: CO2, N2O και
CH4. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της ισοδυναμίας CO2, στα αέρια αυτά αποδίδονται οι ακόλουθες τιμές:
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23.

6.

Στις εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών (eec) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη
διαδικασία εξόρυξης, λήψης ή καλλιέργειας, από τη συλλογή των πρώτων υλών, από τα απόβλητα και τις διαρροές, και
από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και την καλλιέργεια των πρώτων
υλών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του CO2 κατά την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Αφαιρούνται οι πιστοποιημένες
μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω καύσης αερίου στους πυρσούς ασφαλείας των ανά τον κόσμο εγκαταστάσεων
πετρελαίου. Για τις εκτιμήσεις των εκπομπών από τις καλλιέργειες πρώτων υλών μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσοι όροι
υπολογιζόμενοι για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές από εκείνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των
προκαθορισμένων τιμών, εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πραγματικές τιμές.

7.

Οι ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής στις χρήσεις γης, el, υπολογίζονται
διαιρώντας ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, χρησιμοποιείται
ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB (1),
όπου:
el

= ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής των
χρήσεων γης (μετρούμενες σε μάζα ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από ∙βιοκαύσιμο)

CSR = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική μονάδα συνδεόμενη με τις χρήσεις γης αναφοράς (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα
ανά εδαφική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Οι χρήσεις γης αναφοράς είναι
οι χρήσεις γης τον Ιανουάριο του 2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων υλών, λαμβάνοντας υπόψη τη
μεταγενέστερη ημερομηνία
∙
CSA = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική μονάδα συνδεόμενη με τις πραγματικές χρήσεις γης (μετρούμενο ως μάζα
άνθρακα ανά εδαφική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Σε περιπτώσεις όπου το
απόθεμα άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερο από ένα έτος, η τιμή που αποδίδεται στο CSA είναι το
υπολογιζόμενο απόθεμα ανά εδαφική μονάδα μετά από είκοσι έτη ή όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με
∙
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο

8.

P

= παραγωγικότητα της καλλιέργειας (μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από βιοκαύσιμα ή βιορευστά ανά εδα
και
∙
φική μονάδα ετησίως)

eB

= προσαύξηση 29 g CO2eq/MJ για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από
αποκατεστημένα υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους του σημείου 8.

Η προσαύξηση 29 g CO2eq/MJ αναγνωρίζεται εφόσον διατεθούν στοιχεία ότι τα εδάφη:
α)

δεν χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς τον Ιανουάριο 2008 και

β)

εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
i)

ήταν είτε σοβαρά υποβαθμισμένα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν
για γεωργικούς σκοπούς,

ii)

είτε έντονα μολυσμένα.

Η προσαύξηση 29 g CO2eq/MJ εφαρμόζεται επί Χ το πολύ έτη από την ημερομηνία μετατροπής των εδαφών σε γεωργική
εκμετάλλευση, υπό τον όρον ότι εξασφαλίζονται τακτική αύξηση του αποθέματος άνθρακα και μείωση της διάβρωσης των
σοβαρά υποβαθμισμένων εδαφών της περίπτωσης i) και, στην περίπτωση των μολυσμένων εδαφών της περίπτωσης ii),
μείωση της μόλυνσης.
9.

Οι κατηγορίες της παραγράφου 8, στοιχείο β) ορίζονται ως εξής:
α)

«σοβαρά υποβαθμισμένα εδάφη»: εδάφη των οποίων η περιεκτικότητα σε αλάτι αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια
σημαντικής περιόδου ή των οποίων η περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και τα οποία είναι
∙
σοβαρά διαβρωμένα

β)

«σημαντικά μολυσμένα εδάφη»: εδάφη που δεν προσφέρονται για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών λόγω του
επιπέδου μόλυνσης.

Συμπεριλαμβάνονται τα εδάφη για τα οποία η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4
τέταρτο εδάφιο.
(1) Η σταθερά που προκύπτει από τη διαίρεση του μοριακού βάρους του CO2 (44,010 g/mol) με το μοριακό βάρος του άνθρακα (12,011 g/mol)
ισούται προς 3,664.

5.6.2009

5.6.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10. Η Επιτροπή εκπονεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 οδηγό για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους βάσει
των κατευθυντήριων γραμμών της IPCC (Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος) του 2006 για τις εθνικές
στατιστικές απογραφές αερίων του θερμοκηπίου — τόμος 4. Μετά την εκπόνησή του από την Επιτροπή, ο οδηγός αυτός
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
11. Στις εκπομπές από την επεξεργασία, ep, περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας, από τα
απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην
επεξεργασία.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση με τη μέση
ένταση εκπομπών της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. Κατ’ εξαίρεση του
κανόνα αυτού οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί από
έναν μεμονωμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο
ηλεκτροδότησης.
12. Στις εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή, etd, συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από τη μεταφορά και αποθήκευση
πρώτων υλών και ημιτελών υλικών και από την αποθήκευση και διανομή τελικών υλικών. Οι εκπομπές από τη μεταφορά
και τη διανομή που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σημείο 6 δεν καλύπτονται από το σημείο αυτό.
13. Οι εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, eu, λογίζονται ως μηδενικές για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.
14. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης του άνθρακα eccs που δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο
ep περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης και παγίδευσης του εκπεμπόμενου CO2 που
συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του καυσίμου.
15. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και υποκατάστασης του άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται
μέσω της δέσμευσης του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του ορυκτής
προέλευσης CO2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16. Η μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμούθερμότητας, eee, λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παρα
γωγής καυσίμου που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή είναι
παραπροϊόν άλλο πλην υπολείμματος γεωργικής συγκομιδής. Για τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής
ενέργειας, το μέγεθος της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, από τη μονάδα
συμπαραγωγής, της θερμότητας που χρειάζεται για την παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με την ποσότητα αερίων
θερμοκηπίου που θα εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που
χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη μονάδα συμπαραγωγής.
17. Όταν μια διαδικασία παραγωγής καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές
και ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα («παραπροϊόντα»), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ του τελι
κού καυσίμου ή του ενδιάμεσου καύσιμου προϊόντος και των παραπροϊόντων κατ’ αναλογία προς το ενεργειακό τους
περιεχόμενο (που προσδιορίζεται από την κατώτερη θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων διαφορετικών από
την ηλεκτρική ενέργεια).
18. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + el + τα κλάσματα
εκπομπών ep, etd και eee που παράγονται κατά τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο παραγωγής παραπροϊόντος.
Εάν ο καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο του
κύκλου ζωής, το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας στο ενδιάμεσο
καύσιμο προϊόν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών.
Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών, για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη όλα
τα παραπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου
16, με εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες
αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για τους σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό ενερ
γειακό περιεχόμενο λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο.
Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες
αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα κατάλοιπα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτ
οι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους
μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους.
Στην περίπτωση των καυσίμων που παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του υπολογισμού
που αναφέρεται στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο.
19. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι εκπομπές
από το αντικαθιστάμενο ορυκτό καύσιμο EF είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες πραγματικές μέσες εκπομπές από το ορυκτό
μέρος της βενζίνης και του ντίζελ που καταναλώνονται στην Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται δυνάμει της οδηγίας
98/70/ΕΚ. Εάν δεν διατίθενται τέτοια δεδομένα, χρησιμοποιείται η τιμή 83,8 g CO2eq/MJ.
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Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για τους σκοπούς του
υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή EF είναι 91 g CO2eq/MJ.
Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας, για τους σκοπούς του υπολογι
σμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή EF είναι 77 g CO2eq/MJ.
Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, για τους σκοπούς
του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή EF είναι 85 g CO2eq/MJ.

Δ. Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α : « e ec» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ
παρόντος παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη ζαχαρότευτλων

12

12

αιθανόλη σίτου

23

23

αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα

20

20

αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

14

14

το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

βιοντίζελ κράμβης

29

29

βιοντίζελ ηλίανθου

18

18

βιοντίζελ σπόρων σόγιας

19

19

βιοντίζελ φοινικέλαιου

14

14

βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*)

0

0

υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

30

30

υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

18

18

υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο

15

15

καθαρό κραμβέλαιο

30

30

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

0

0

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

0

0

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

0

0

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Αναλυτικές
προκαθορισμένες
τιμές
για
επεξεργασία
(συμπεριλαμβανομένης
της
π λ ε ο ν ά ζ ο υ σ α ς η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ) : «e p – e ee» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
παραρτήματος

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη ζαχαρότευτλων
αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)
αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)
αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

19
32
32

26
45
45

21

30

14

19
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το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
βιοντίζελ κράμβης
βιοντίζελ ηλίανθου
βιοντίζελ σπόρων σόγιας
βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)
βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη
υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο
(δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο
(με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)
καθαρό κραμβέλαιο
Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο
Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο
Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)
αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα
αιθανόλη ζαχαροκάλαμου
το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

L 140/57

1

1

15

21

1
1
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
16
22
16
22
18
26
35
49
13
18
9
10
10
30

13
13
13
42

7

9

4
14

5
20

8
8

11
11

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α μ ε τ α φ ο ρ ά κ α ι δ ι α ν ο μ ή : «etd» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς
Γ του παρόντος παραρτήματος

αιθανόλη ζαχαρότευτλων
αιθανόλη σίτου
αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα
αιθανόλη ζαχαροκάλαμου
το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
βιοντίζελ κράμβης
βιοντίζελ ηλίανθου
βιοντίζελ σπόρων σόγιας
βιοντίζελ φοινικέλαιου
βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη
υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο
καθαρό κραμβέλαιο
Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο
Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο
Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

2
2
2
2
2
2
9
9
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
1
1
1
1
13
13
5
5
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
3
3
5
4

5
4
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Σύνολο για καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή

οδός παραγωγής βιοκαυσίμου και βιορευστού

αιθανόλη ζαχαρότευτλων
αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)
αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)
αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)
αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)
αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα
αιθανόλη ζαχαροκάλαμου
το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
βιοντίζελ κράμβης
βιοντίζελ ηλίανθου
βιοντίζελ σπόρων σόγιας
βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)
βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη
υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν
διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με
δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)
καθαρό κραμβέλαιο
Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο
Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο
Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

33
57
57

40
70
70

46

55

39

44

26

26

37

43

24
24
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
46
52
35
41
50
58
54
68
32
37
10
41
29
50

14
44
32
62

27

29

35
17

36
23

13
12

16
15

E. Εκτιμώμενες αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα — βιοκαύσιμα ανύπαρκτα ή υπάρχοντα σε
αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008
Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α τ η ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α : « eec» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ
παρόντος παραρτήματος

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη από άχυρο σίτου
αιθανόλη από απόβλητα ξύλου
αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας
ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου
ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας
ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου
ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας
μεθανόλη από απόβλητα ξύλου
μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας
το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

3
3
1
1
6
6
1
1
4
4
1
1
5
5
1
1
5
5
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης
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Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της
π λ ε ο ν ά ζ ο υ σ α ς η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ) : «e p – e ee» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη από άχυρο σίτου

5

7

αιθανόλη από ξύλο

12

17

ντίζελ Fischer-Tropsch από ξύλο

0

0

ΔΜΕ από ξύλο

0

0

μεθανόλη από ξύλο

0

0

το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α τ η μ ε τ α φ ο ρ ά κ α ι τ η δ ι α ν ο μ ή : « etd» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο
μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη από άχυρο σίτου

2

2

αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

4

4

αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

3

3

ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου

4

4

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

4

4

μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Σύνολο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(g CO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού

αιθανόλη από άχυρο σίτου

11

13

αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

17

22

αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

20

25

ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

4

4

ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

6

6

ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου

5

5

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

7

7

μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

5

5

μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

7

7

το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Στοιχειώδεις απαιτήσεις για το εναρμονισμένο υπόδειγμα των εθνικών σχεδίων δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια
1. Αναμενόμενη τελική κατανάλωση ενέργειας
Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών και της θέρμανσης και ψύξης
για το 2020, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση.
2. Εθνικοί τομεακοί στόχοι για το 2020 και εκτιμώμενα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών
α)

∙
επιδιωκόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας το 2020

β)

∙
εκτιμώμενη πορεία του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

γ)

∙
επιδιωκόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης το 2020

δ)

∙
εκτιμώμενη πορεία του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης

ε)

∙
εκτιμώμενη πορεία του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών

στ) εθνική ενδεικτική πορεία όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το μέρος Β του παραρτήματος I.
3. Μέτρα για την επίτευξη των στόχων
α)

∙
επισκόπηση όλων των πολιτικών και μέτρων που αφορούν την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

β)

συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 13, 14 και 16, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για
επέκταση ή/και ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ποσοτήτων ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές οι οποίες απαιτούνται για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για το 2020, μέτρα για την επίσπευση των
∙
διαδικασιών έγκρισης, μέτρα για τη μείωση των μη τεχνολογικών φραγμών και μέτρα που αφορούν τα άρθρα 17 έως 21

γ)

καθεστώτα στήριξης για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
∙
τα οποία εφαρμόζονται από το κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών

δ)

καθεστώτα στήριξης για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης,
∙
τα οποία εφαρμόζονται από το κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών

ε)

καθεστώτα στήριξης για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών, τα οποία
∙
εφαρμόζονται από το κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών

στ) συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από βιομάζα, ιδίως δε από νέα βιομάζα, τα οποία λαμβάνουν
υπόψη:

ζ)

i)

τη διαθεσιμότητα βιομάζας: τόσο δυνητικής εγχώριας όσο και εισαγόμενης,

ii)

μέτρα για την αύξηση της διαθεσιμότητας βιομάζας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη άλλους χρήστες βιομάζας (τομείς
∙
γεωργίας και δασοκομίας)

προγραμματιζόμενη χρήση στατιστικών μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών και προγραμματιζόμενη συμμετοχή σε κοινά
έργα με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες:
i)

εκτιμώμενη πλεονασματική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την ενδεικτική πορεία, η οποία
θα μπορούσε να μεταβιβαστεί σε άλλα κράτη μέλη,

ii)

εκτιμώμενες δυνατότητες κοινών έργων,

iii)

εκτιμώμενη ζήτηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία πρέπει να καλυφθεί με άλλους τρόπους πλην της
εγχώριας παραγωγής.

5.6.2009

5.6.2009
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4. Εκτιμήσεις
α)

αναμενόμενη συνολική συνεισφορά κάθε τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς επίτευξη των δεσμευτικών στόχων
του 2020 και της ενδεικτικής πορείας για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών
∙

β)

αναμενόμενη συνολική συνεισφορά των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας προς επίτευξη των
δεσμευτικών στόχων του 2020 και της ενδεικτικής πορείας για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών.

L 140/61

L 140/62

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Καταλογισμός της παραγωγής ενέργειας από αντλίες θερμότητας
Το ποσό της αεροθερμικής, γεωθερμικής ή υδροθερμικής ενέργειας που δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας και μπορεί να θεωρηθεί
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ERES, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ERES = Qusable * (1-1/SPF)
όπου:
—

Qusable = η υπολογιζόμενη συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5
παράγραφος 4, εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες SPF > 1.15 * 1/η.

—

SPF = ο υπολογιζόμενος παράγοντας μέσης εποχιακής απόδοσης για τις συγκεκριμένες αντλίες θερμότητας.

—

η είναι ο λόγος μεταξύ της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ενέργειας και της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για παρα
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίζεται ως μέσος όρος της ΕΕ επί τη βάσει στοιχείων της Eurostat.

Η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη
υπολογίζουν τις αξίες Qusable και SPF για τις διαφορετικές τεχνολογίες και εφαρμογές αντλιών θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις
διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα πολύ ψυχρά κλίματα.
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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 Κοινότητας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

το 2020 και, κατά 30 % εφόσον υπάρξουν δεσμεύσεις για
συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών από άλλες ανεπτυγμένες
χώρες και εφόσον οι πιο προηγμένες οικονομικά
αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλουν δεόντως, αναλόγως προς
τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητές τους. Έως το 2050, οι
παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να
μειωθούν κατά τουλάχιστον 50 % σε σχέση με τα αντίστοιχα
επίπεδα του 1990. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει
να συμβάλλουν στις εν λόγω μειώσεις των εκπομπών,
συμπεριλαμβανομένων της ναυτιλίας και της αεροπορίας. Με
τη συμπερίληψή της στο κοινοτικό σύστημα, η αεροπορία
συμβάλλει στις μειώσεις των εκπομπών αυτών. Σε περίπτωση
που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν εγκριθεί από τα κράτη
μέλη διεθνής συμφωνία που να περιλαμβάνει τις εκπομπές των
διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στους στόχους μείωσης μέσω
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή δεν έχει εγκρι
θεί από την Κοινότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 τέτοια
συμφωνία μέσω της UNFCCC, η Επιτροπή θα πρέπει να
υποβάλει πρόταση προκειμένου να συμπεριληφθούν οι
εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με
εναρμονισμένες ρυθμίσεις, στην κοινοτική δέσμευση μείωσης,
ώστε να τεθεί σε ισχύ η προτεινομένη πράξη έως το 2013. Η
πρόταση θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινο
τικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από
πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

(2)

Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση
94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (5) είναι η σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε
επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπο
γενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επι
τευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της
θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερ
νητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC),
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως το 2020.
Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την
Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και
ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη
διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

(3)

Στη σύνοδο του Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο δεσμεύθηκε σαφώς για μείωση των συνολικών
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας σε ποσοστό
τουλάχιστον 20 % χαμηλότερο από τα επίπεδα του 1990 έως

(1) ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 66.
(2) ΕΕ C 325 της 19.12.2008, σ. 19.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009.
(4) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(5) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

(4)

Με το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την
έκβαση της διάσκεψης για την Αλλαγή του Κλίματος που
διεξήχθη στο Μπαλί (COP 13 και COP/MOP 3) (6) το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμιζε τη θέση του ότι τα
εκβιομηχανισμένα κράτη πρέπει να αναλάβουν δέσμευση να
μειώσουν τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2020 και κατά
60-80 % έως το 2050 εν συγκρίσει προς τα επίπεδα του έτους
1990. Δεδομένου ότι αναμένει θετική έκβαση στις
διαπραγματεύσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων COP
15 που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη το 2009, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζει στόχους
μεγαλύτερης μειώσεως των εκπομπών για το 2020 και
μετέπειτα, να επιδιώκει δε να εξασφαλίσει ότι μετά το 2013
στο κοινοτικό σύστημα θα έχουν προβλεφθεί αυστηρότερα
ανώτατα όρια εκπομπών, εάν απαιτούνται, ως τμήμα της συμ
βολής από την Ένωση σε μία μελλοντική διεθνή συμφωνία για
τις κλιματικές αλλαγές.

(5)

Ως συμβολή στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων αυτών
στόχων, είναι σκόπιμη η χάραξη μιας προβλέψιμης πορείας
σύμφωνα με την οποία οι εκπομπές των εγκαταστάσεων που
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να μειωθούν.
Για να υλοποιηθεί κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς
κόστους η δέσμευση της Κοινότητας σχετικά με μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20 % σε
σχέση με τα επίπεδα του 1990, τα κατανεμητέα δικαιώματα
εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει έως το 2020
να μειωθούν κατά 21 % σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα
εκπομπών τους για το 2005.

(6) ΕΕ C 68 E της 21.3.2009, σ. 13.
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(6)

Για την ενίσχυση της βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του
κοινοτικού συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν διατάξεις
για την αύξηση της συνεισφοράς του κοινοτικού συστήματος
στην επίτευξη μιας συνολικής μείωσης μεγαλύτερης από 20 %,
ιδιαίτερα ενόψει του στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
μείωση κατά 30 % έως το 2020 την οποία η επιστήμη κρίνει
αναγκαία για την αποφυγή μιας επικίνδυνης αλλαγής του
κλίματος.

(7)

Εάν η Κοινότητα και τρίτες χώρες συνάψουν διεθνή συμφωνία
για τις κλιματικές αλλαγές η οποία θα προβλέπει την ανάληψη
κατάλληλης παγκόσμιας δράσης μετά το 2012, σημαντική
στήριξη θα πρέπει να δοθεί για την αναγνώριση των μειώσεων
των εκπομπών που επιτυγχάνονται στις χώρες αυτές. Ωστόσο,
πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, θα πρέπει να
δοθούν μεγαλύτερες διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τη
συνεχιζόμενη χρήση πιστωτικών μορίων από χώρες εκτός της
Κοινότητας.

(8)

Παρόλο που η εμπειρία από την πρώτη περίοδο εμπορίας
δείχνει τις δυνατότητες του κοινοτικού συστήματος και η
ολοκλήρωση των εθνικών σχεδίων κατανομής για τη δεύτερη
περίοδο εμπορίας θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις των
εκπομπών έως το 2012, από την επανεξέταση που έγινε το
2007 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, θα πρέπει να διασφαλίζεται μεγαλύτερη
προβλεψιμότητα και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος θα
πρέπει να επεκταθεί περιλαμβάνοντας νέους τομείς και αέρια
με στόχο τόσο την ενίσχυση του σήματος σχετικά με τις τιμές
άνθρακα, η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση των
απαραίτητων επενδύσεων, όσο και την παροχή νέων ευκαιριών
μείωσης οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο συνολικό
κόστος μείωσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του
συστήματος.

(9)

Ο ορισμός των αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να ευθυγραμ
μισθεί προς τον ορισμό που περιέχεται στη UNFCCC, ενώ
μεγαλύτερη σαφήνεια θα πρέπει να δοθεί στον καθορισμό και
την αναπροσαρμογή του δυναμικού αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη που ενέχουν μεμονωμένα αέρια
θερμοκηπίου.

(10)

Το κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλες
εγκαταστάσεις οι εκπομπές των οποίων μπορούν να
παρακολουθούνται, να καταγράφονται και να εξακριβώνονται
με την ίδια ακρίβεια όπως αυτή που προβλέπουν οι ισχύουσες
απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και
εξακρίβωσης.

(11)

Όπου ισχύουν ισοδύναμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, ιδίως φορολογικά μέτρα, για μικρές
εγκαταστάσεις οι εκπομπές των οποίων δεν υπερβαίνουν το
ανώτατο όριο των 25 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως,
θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία η οποία να επιτρέπει
στα κράτη μέλη να εξαιρούν τέτοιες εγκαταστάσεις από το
σύστημα εμπορίας εκπομπών, εφόσον τα μέτρα αυτά
εφαρμόζονται. Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν
εάν λάβουν ισοδύναμα μέτρα. Το εν λόγω ανώτατο όριο
παρέχει το μέγιστο σχετικό κέρδος από άποψη μείωσης των
διοικητικών δαπανών για κάθε τόνο ισοδυνάμου CO2, που
εξαιρείται από το σύστημα για λόγους διοικητικής
απλούστευσης. Ως συνέπεια της μετακίνησης από

5.6.2009

τις πενταετείς περιόδους κατανομής και προκειμένου να
ενισχυθούν οι διασφαλίσεις και η προβλεψιμότητα,
χρειάζονται διατάξεις σχετικά με τη συχνότητα της
αναθεώρησης των αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για τις
μικρές εγκαταστάσεις τα οποία θα επιτύχουν μείωση των
εκπομπών ισοδύναμη με εκείνη που θα επιτευχθεί με το κοινο
τικό σύστημα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν
φορολόγηση, συμφωνίες με τη βιομηχανία και κανονιστικές
ρυθμίσεις. Δεδομένης της ανάγκης για μείωση του περιττού
διοικητικού φόρτου για όσους έχουν χαμηλές εκπομπές, τα
κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν απλουστευμένες
διαδικασίες και μέτρα συμμόρφωσης προς την παρούσα
οδηγία.
(12)

Θα πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες σχε
τικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(13)

Η ποσότητα των δικαιωμάτων σε όλη την Κοινότητα θα πρέπει
να μειωθεί γραμμικά με βάση υπολογισμού τη μέση τιμή της
περιόδου 2008 έως 2012, ώστε να διασφαλίζεται ότι το
σύστημα εμπορίας εκπομπών επιτρέπει σταδιακές και
προβλέψιμες μειώσεις των εκπομπών διαχρονικώς. Η ετήσια
μείωση των δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ίση με 1,74 % των
δικαιωμάτων που εκχωρούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με
τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατα
νομής των κρατών μελών για την περίοδο 2008 έως 2012,
ώστε το κοινοτικό σύστημα να συμβάλει με τρόπο αποτελε
σματικό από πλευράς κόστους στην υλοποίηση της δέσμευσης
της Κοινότητας για συνολική μείωση των εκπομπών κατά
τουλάχιστον 20 % έως το 2020.

(14)

Η συνεισφορά αυτή αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών στο
κοινοτικό σύστημα για το 2020 κατά 21 % σε σχέση με τα
επίπεδα που αναφέρθηκαν το 2005, περιλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής από
την περίοδο 2005-2007 έως την περίοδο 2008-2012 και των
αριθμητικών στοιχείων εκπομπών του 2005 για τον τομέα της
εμπορίας εκπομπών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του βουλγαρικού και του ρουμανικού εθνικού
σχεδίου κατανομής για την περίοδο 2008 έως 2012, γεγονός
που συνεπάγεται την εκχώρηση 1 720 εκατ. δικαιωμάτων το
μέγιστο για το έτος 2020. Οι ακριβείς ποσότητες των
εκπομπών θα υπολογιστούν αφού τα κράτη μέλη εκχωρήσουν
δικαιώματα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά
με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως
2012, καθώς η έγκριση των κατανομών για ορισμένες
εγκαταστάσεις εξαρτιόταν από την τεκμηρίωση και εξακρίβωση
των εκπομπών τους. Όταν εκχωρηθούν τα δικαιώματα για την
περίοδο μεταξύ 2008 και 2012, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει
την κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων. Η κοινοτική ποσότητα
θα προσαρμοστεί ανάλογα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις οι
οποίες θα περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα ή θα
εξαιρούνται από αυτό κατά την περίοδο 2008-2012 ή από το
2013 και μετά.

(15)

Η επιπρόσθετη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί από
την κοινοτική οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία
του αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος με την κατά το
δυνατόν υψηλότερη οικονομική απόδοση και επί τη βάσει
πλήρως εναρμονισμένων προϋποθέσεων κατανομής εντός της
Κοινότητας. Συνεπώς, ο πλειστηριασμός θα πρέπει να αποτε
λεί τη βασική αρχή της κατανομής, καθώς πρόκειται για το
απλούστερο σύστημα που γενικά θεωρείται και το
αποδοτικότερο από οικονομικής άποψης. Με τον τρόπο αυτό,
θα εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράπλευρα κέρδη, ενώ οι
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θερμοκηπίου το 2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20 % κατώτερες
των εκπομπών τους του έτους βάσης που ισχύουν γι’ αυτά
δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

νεοεισερχόμενοι και οι οικονομίες που αναπτύσσονται με
ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θα τεθούν στην ίδια
βάση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
(16)

Προκειμένου να διατηρηθεί η περιβαλλοντική και διοικητική
αποτελεσματικότητα του κοινοτικού συστήματος, να
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και η πρόωρη
εξάντληση του αποθέματος για τους νεοεισερχόμενους, οι
κανόνες θα πρέπει να εναρμονισθούν έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν την ίδια
προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των σημαντικών
επεκτάσεων των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει
να συμπεριληφθούν διατάξεις για την έγκριση εναρμονισμένων
κανόνων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Σε αυτούς
τους κανόνες, ως σημαντική επέκταση θα πρέπει να ορίζεται,
όπου απαιτείται, επέκταση κατά 10 % τουλάχιστον της
υφιστάμενης εγκατεστημένης ισχύος της εγκατάστασης ή
σημαντική αύξηση των εκπομπών της εγκατάστασης που
συνδέεται με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος. Κατα
νομή από το αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους πρέπει
να γίνεται μόνο όταν υπάρχει σημαντική επέκταση της
εγκατάστασης.

(17)

Όλα τα κράτη μέλη θα χρειασθεί να πραγματοποιήσουν σημα
ντικές επενδύσεις για τη μείωση της έντασης του άνθρακα στις
οικονομίες τους έως το 2020, ενώ τα κράτη μέλη στα οποία
το κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να είναι πολύ
κατώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο και οι οικονομίες των
οποίων προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο των πλουσιότερων
κρατών μελών θα χρειαστεί να καταβάλουν μείζονες
προσπάθειες για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι
στόχοι για εξάλειψη ενδεχόμενων στρεβλώσεων στον ενδοκοι
νοτικό ανταγωνισμό και για διασφάλιση του υψηλότερου
δυνατού βαθμού οικονομικής απόδοσης για τη μεταμόρφωση
της οικονομίας της Κοινότητας σε μια ασφαλή και μακρόπνοη
οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 καθιστούν τη διαφορετική
αντιμετώπιση των οικονομικών τομέων που διέπονται από το
κοινοτικό σύστημα, στα μεμονωμένα κράτη μέλη, μη
αρμόζουσα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η ανάπτυξη άλλων
μηχανισμών για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών
μελών με σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και
μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Ποσοστό 88 % της συν
ολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό θα
πρέπει να κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών βάσει του
αντίστοιχου μεριδίου τους εκπομπών στο κοινοτικό σύστημα
για το 2005 ή τη μέση τιμή για τη χρονική περίοδο 20052007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη. Ποσοστό 10 % της
ποσότητας αυτής θα πρέπει να κατανέμεται προς όφελος των
εν λόγω κρατών μελών για σκοπούς αλληλεγγύης και
ανάπτυξης στην Κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιείται για τη
μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της
αλλαγής του κλίματος. Για την κατανομή του εν λόγω 10 %
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν
εισοδήματος για το 2005 και οι προοπτικές ανάπτυξης των
κρατών μελών, ενώ η κατανομή θα πρέπει να ευνοεί τα κράτη
μέλη με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος και
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με μέσο κατά
κεφαλήν εισόδημα κατά 20 % υψηλότερο από τον κοινοτικό
μέσο όρο θα πρέπει να συνεισφέρουν στην κατανομή, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου το άμεσο κόστος της συνολικής
δέσμης μέτρων όπως εκτιμάται στην έκθεση επιπτώσεων της
Επιτροπής, που συνοδεύει τη δέσμη εκτελεστικών μέτρων για
τους στόχους της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος και την
ανανεώσιμη ενέργεια για το 2020 υπερβαίνει ποσοστό 0,7 %
του ΑΕΠ. Περαιτέρω 2 % της συνολικής ποσότητας των
δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό θα πρέπει να κατανέμεται
μεταξύ των κρατών μελών των οποίων οι εκπομπές αερίων
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Δεδομένων των σημαντικών προσπαθειών που χρειάζονται για
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και για την προ
σαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις, θεωρείται ότι
τουλάχιστον το 50 % των προσόδων από τον πλειστηριασμό
δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την προσαρμογή στις
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, για τη χρηματοδότηση
έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των εκπομπών και
την προσαρμογή, για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενεργείας, ώστε να τηρηθεί η δέσμευση της ΕΕ για χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας σε ποσοστό 20 % έως το 2020,
για την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική
αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου, για τη συνεισφορά στο
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενεργείας και το Ταμείο Προσαρμογής όπως
καθίσταται λειτουργικό από τη διάσκεψη του Πόζναν για την
Κλιματική Αλλαγή (COP 14 και COP/ΜΟΡ 4), για μέτρα κατά
της αποδάσωσης και τη διευκόλυνση της προσαρμογής σε
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών πλευρών, όπως τυχόν αυξήσεις των τιμών του
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τα
αναμενόμενα καθαρά έσοδα των δημόσιων αρχών από πλειστη
ριασμούς και λαμβάνει υπόψη τα δυνητικά μειωμένα έσοδα
από τη φορολογία των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι
εισπράξεις από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών
διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Η παρούσα οδηγία
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διατάξεις για την
παρακολούθηση της χρήσης των εσόδων από πλειστηριασμούς
για τους σκοπούς αυτούς. Η παροχή πληροφοριών για τη
χρήση των εσόδων δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την
υποχρέωσή τους να κοινοποιούν ορισμένα εθνικά μέτρα, η
οποία απορρέει από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Η οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών
διαδικασιών ως προς κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες μπορεί να
κινηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

(19)

Κατά συνέπεια, ο πλειστηριασμός θα πρέπει να αποτελεί απο
κλειστικό κανόνα από το 2013 και μετά για τον τομέα της
ηλεκτρικής ενεργείας, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητάς
του να μετακυλύει το αυξημένο κόστος του CO2, ενώ δεν
πρέπει να παρέχεται δωρεάν κατανομή για τη δέσμευση και
αποθήκευση CO2, καθώς κίνητρο για τον σκοπό αυτό αποτε
λεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα
για εκπομπές που αποθηκεύονται. Προκειμένου να
αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι παραγωγοί
ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν
δικαιώματα για υπηρεσίες αστικής θέρμανσης και ψύξης και
για θέρμανση και ψύξη μέσω συμπαραγωγής υψηλής
αποδοτικότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαρα
γωγής ενεργείας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
στην εσωτερική αγορά ενεργείας (1), σε περίπτωση που
εκχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή
θερμότητας ή ψύξης με αυτήν τη μέθοδο από εγκαταστάσεις
σε άλλους τομείς.

(1) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.
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Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο για τη δέσμευση και
αποθήκευση CO2 και για νέες τεχνολογίες είναι ότι δεν
απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές CΟ2 που
αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για να επι
ταχυνθεί η επίδειξη των πρώτων εμπορικών εγκαταστάσεων
καθώς και η επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων
πηγών ενεργείας θα πρέπει να κρατηθούν δικαιώματα από το
αποθεματικό των νεοεισερχομένων για να χρηματοδοτηθεί μια
εγγυημένη επιβράβευση, για τις πρώτες παρόμοιες
εγκαταστάσεις στην ΕΕ, για τους τόνους ισοδυνάμου CO2 που
αποθηκεύονται ή αποφεύγονται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον
υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη διάδοση της γνώσης. Η
πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να διατεθεί για έργα επαρ
κούς κλίμακας με καινοτόμο χαρακτήρα και με σημαντικό
ποσοστό συγχρηματοδότησης από το φορέα εκμετάλλευσης,
που να καλύπτει κατά κανόνα περισσότερο από το μισό επεν
δυτικό κόστος λαμβανομένης υπόψη και της βιωσιμότητας
του έργου.

(21)

Όσον αφορά άλλους τομείς που καλύπτονται από το κοινο
τικό σύστημα, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μεταβατικό
σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δωρεάν κατανομή το 2013
θα είναι ίση με 80 % της ποσότητας που αντιστοιχούσε στο
ποσοστό των συνολικών κοινοτικών εκπομπών κατά την
περίοδο μεταξύ 2005 και 2007 που οι συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις εξέπεμπαν ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής
ποσότητας δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Στη συνέχεια, η
δωρεάν κατανομή θα πρέπει να μειώνεται ισόποσα κάθε χρόνο
έως ότου φτάσει στο 30 % το 2020 με στόχο να μηδενισθεί
το 2027.

(22)

Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών άνθρακα
και ηλεκτρικής ενεργείας, ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων μετά
το 2013 θα πρέπει να έχει αρχίσει το αργότερο έως το 2011
και να βασίζεται σε σαφείς, αντικειμενικές και εκ των προτέρων
καθορισμένες αρχές.

(23)

Η μεταβατική δωρεάν κατανομή στις εγκαταστάσεις θα πρέπει
να προβλέπεται μέσω εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων («εκ
των προτέρων δείκτες αναφοράς») ούτως ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με την
Κοινότητα. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις αποδοτικότερες τεχνικές σε ό,τι αφορά τα αέρια
θερμοκηπίου και την ενέργεια, τα υποκατάστατα, τις εναλλα
κτικές διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση βιομάζας, τις
ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και τη δέσμευση και αποθήκευση
CO2. Οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για
την αύξηση των εκπομπών ενώ θα πρέπει να διασφαλίζουν τον
πλειστηριασμό ενός αυξημένου ποσοστού τέτοιων
δικαιωμάτων. Οι κατανομές θα πρέπει να καθορίζονται πριν
από την περίοδο εμπορίας ούτως ώστε να επιτρέπεται η σωστή
λειτουργία της αγοράς. Οι εναρμονισμένοι αυτοί κανόνες
μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές που έχουν
σχέση με τη χρήση καυσίμων απαερίων των οποίων η παρα
γωγή είναι αναπόφευκτη κατά τη βιομηχανική ∙διεργασία σε
σχέση με αυτό, οι κανόνες μπορούν να προβλέπουν την κατα
νομή δωρεάν δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω απαέρια ή σε
φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων από όπου παράγονται
τέτοιου είδους αέρια. Επίσης, θα πρέπει να αποτρέπουν τις
ανάρμοστες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της αγοράς για το
ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση και ψύξη που παρέχεται στις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον θα πρέπει να
αποτρέπουν τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνι
σμού μεταξύ των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που
λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν από έναν
φορέα και η παραγωγή έχει παραχωρηθεί σε εξωτερικές
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εγκαταστάσεις. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν για
τους
νεοεισερχόμενους
που
αναπτύσσουν
ίδιες
δραστηριότητες με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες
λαμβάνουν μεταβατικές δωρεάν κατανομές. Προς αποφυγή
στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς,
δεν πρέπει να γίνονται δωρεάν κατανομές για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος από νεοεισερχόμενους. Τα δικαιώματα
που παραμένουν στο απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους το
2020 θα πρέπει να τίθενται σε πλειστηριασμό.
(24)

Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο στη
διαπραγμάτευση μιας φιλόδοξης διεθνούς σύμβασης για την
κλιματική αλλαγή που θα επιτύχει τον στόχο του περιορισμού
της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 °C και
ενθαρρύνεται από την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την 13η
διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης-πλαισίου
UNFCCC και την τρίτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών
στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που πραγματοποιήθηκαν στο
Μπαλί της Ινδονησίας από 3 έως 14 Δεκεμβρίου 2007, προς
την επίτευξη του στόχου αυτού. Σε περίπτωση που άλλες
ανεπτυγμένες χώρες και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου δεν συμμετάσχουν στην εν λόγω διεθνή
σύμβαση, μπορεί να προκληθεί αύξηση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν
υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς αναφορικά με το
διοξείδιο του άνθρακα («διαρροή άνθρακα»), ενώ ταυτόχρονα
ενδέχεται να βρεθούν σε οικονομικά δυσχερή θέση
ενεργοβόροι κλάδοι και επιμέρους κλάδοι της Κοινότητας οι
οποίοι υπόκεινται στον διεθνή ανταγωνισμό. Η πιθανότητα
αυτή μπορεί να υπονομεύσει την περιβαλλοντική ακεραιότητα
και την ωφέλεια εκ των δράσεων της Κοινότητας. Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής άνθρακα, η
Κοινότητα θα πρέπει να προβεί στη δωρεάν κατανομή του
100 % των δικαιωμάτων σε κλάδους ή επιμέρους κλάδους που
πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ο προσδιορισμός των
συγκεκριμένων κλάδων και των επιμέρους κλάδων καθώς και
των απαιτούμενων μέτρων θα πρέπει να αξιολογείται εκ νέου
ώστε να διασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται δράση εκεί που
χρειάζεται και ότι δεν γίνεται υπεραντιστάθμιση. Για τους
συγκεκριμένους κλάδους ή επιμέρους κλάδους όπου δεν μπο
ρεί να τεκμηριωθεί ότι μπορεί διαφορετικά να αποτραπεί ο
κίνδυνος διαρροής CO2, όποτε η ηλεκτρική ενέργεια
αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του κόστους παραγωγής και
παράγεται με υψηλή απόδοση, στην αναλαμβανόμενη δράση
μπορεί να συνεκτιμηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας
στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αλλάξει η συνολική
ποσότητα δικαιωμάτων. Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα στους
συγκεκριμένους τομείς ή επιμέρους τομείς θα πρέπει να εκτι
μηθεί, ως σημείο εκκίνησης, σε επίπεδο τριών ψηφίων (κώδικας
NACE-3) ή, οσάκις ενδείκνυται και υπάρχουν τα σχετικά
δεδομένα, σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων (κώδικας NACE-4).

(25)

Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση το
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, να διαβουλευθεί με
όλους τους συναφείς κοινωνικούς εταίρους και, υπό το φως
του αποτελέσματος των διεθνών διαπραγματεύσεων, να
υποβάλει έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από κατάλληλες
προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα προσδιορίσει
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο τους
ενεργοβόρους κλάδους ή επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας
που είναι πιθανόν να εκτεθούν στον κίνδυνο διαρροής άνθρα
κα. Θα πρέπει να βασίσει την ανάλυσή της στην αξιολόγηση
της αδυναμίας των βιομηχανιών να μετακυλίσουν το κόστος
των απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων
χωρίς σημαντική απώλεια μεριδίου της αγοράς για τις
εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ που δεν προβαίνουν σε παρόμοια
δράση για τη μείωση των εκπομπών τους. Οι ενεργοβόρες
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βιομηχανίες που είναι αποφασισμένες να εκτεθούν σε σημα
ντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούν να λαμβάνουν
μεγαλύτερη ποσότητα δωρεάν κατανομής ή θα πρέπει να εισ
αχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αντισταθμίσεως του
άνθρακα με στόχο την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της
Κοινότητας που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διαρροής
άνθρακα και εκείνων τρίτων χωρών σε συγκρίσιμη βάση. Ένα
τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει την εφαρμογή
απαιτήσεων για τους εισαγωγείς οι οποίες δεν θα ήταν
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για τις εντός της
Κοινότητας εγκαταστάσεις απαιτώντας, επί παραδείγματι, την
επιστροφή δικαιωμάτων. Όποια δράση και αν ληφθεί θα πρέπει
να συνάδει με τις αρχές της UNFCCC, ιδιαίτερα δε με την αρχή
των κοινών αλλά διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και των
αντίστοιχων δυνατοτήτων, λαμβανομένης υπόψη της
ιδιαίτερης κατάστασης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
(ΛΑΧ). Θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται προς τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Κοινότητας, περιλαμβανομένων των
υποχρεώσεων εκ της συμφωνίας του ΠΟΕ.

(26)

Οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον προ
σδιορισμό των κλάδων ή επιμέρους κλάδων που εκτίθενται σε
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα διεξάγονται κατ’
εξαίρεση και ουδόλως επηρεάζουν τις διαδικασίες άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επι
τροπή δυνάμει του άρθρου 202 της συνθήκης.

(27)

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να κρίνουν αναγκαίο να
αποζημιώσουν προσωρινά ορισμένες εγκαταστάσεις που έχει
διαπιστωθεί ότι εκτίθενται σε αύξηση της «διαρροής άνθρακα»),
όσον αφορά το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας. Τέτοια
ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο όταν είναι αναγκαία και
σκόπιμη, και εφόσον διασφαλίζεται η διατήρηση των κινήτρων
του κοινοτικού συστήματος για εξοικονόμηση ενεργείας και
μεταφορά της ζήτησης από τη γκρίζα στην πράσινη ενέργεια.

(28)

Προκειμένου να διασφαλίζονται ίδιοι όροι ανταγωνισμού
εντός της Κοινότητας, η χρήση πιστωτικών μορίων για τη
μείωση εκπομπών εκτός Κοινότητας από φορείς
εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα θα
πρέπει να εναρμονιστεί. Το πρωτόκολλο του Κιότο της
UNFCCC ορίζει ποσοτικοποιημένους στόχους εκπομπών για
τις ανεπτυγμένες χώρες για την περίοδο 2008 έως 2012 και
προβλέπει τη δημιουργία μορίων πιστοποιημένης μείωσης
εκπομπών (CER) από σχέδια του μηχανισμού καθαρής
ανάπτυξης (ΜΚΑ) και τη δημιουργία μονάδων μείωσης των
εκπομπών (ERU) από έργα κοινής εφαρμογής, καθώς και τη
χρήση τους από ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να επιτύχουν
μέρος των εν λόγω στόχων. Αν και το πλαίσιο του Κιότο δεν
επιτρέπει τη δημιουργία ERU από το 2013 και μετά χωρίς την
εφαρμογή νέων ποσοτικοποιημένων στόχων εκπομπών για τις
χώρες φιλοξενίας, δυνητικά επιτρέπεται η συνέχιση της
δημιουργίας μορίων ΜΚΑ. Εφόσον υπάρξει διεθνής σύμβαση
για την αλλαγή του κλίματος, η επιπρόσθετη χρήση μορίων
πιστοποιημένης μείωσης εκπομπών (CER) και μονάδων
μείωσης εκπομπών (ERU) πρέπει να προβλεφθεί από τις χώρες
οι οποίες έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Ελλείψει τέτοιας
σύμβασης, η πρόβλεψη για περαιτέρω χρήση των CER και
ERU θα υπονόμευε το κίνητρο αυτό και θα δυσχέραινε την
επίτευξη του στόχου της Κοινότητας για την αύξηση
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της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Η χρήση CER και
ERU πρέπει να συνάδει με τον στόχο της Κοινότητας για παρα
γωγή ποσοστού 20 % της ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές
έως το 2020 και να προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα,
την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Εφόσον υπάρχει
συνέπεια προς την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτες
χώρες για την ενεργοποίηση σε αυτές επενδύσεων που οδηγούν
σε πραγματικές επιπρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα τονώνουν την καινοτομία από
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός της Κοινότητας και την
τεχνολογική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. Τέτοιες συμφωνίες
μπορούν να επικυρώνονται από πλέον της μιας χώρας. Με την
έγκριση μιας ικανοποιητικής διεθνούς σύμβασης για τις κλι
ματικές αλλαγές από την Κοινότητα, η πρόσβαση σε πιστωτικά
μόρια που απορρέουν από έργα σε τρίτες χώρες θα πρέπει να
αυξηθεί παράλληλα με την αύξηση του επιπέδου μείωσης των
εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του κοινοτικού
συστήματος.
(29)

Προκειμένου να παρέχεται προβλεψιμότητα, οι φορείς
εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν βεβαιότητα ότι θα μπορούν
να χρησιμοποιούν CER και ERU μετά το 2012 έως το
υπόλοιπο του επιπέδου που τους επιτρεπόταν να
χρησιμοποιήσουν κατά την περίοδο 2008 έως 2012 από
τύπους έργων που ήταν επιλέξιμα για χρήση στο πλαίσιο του
κοινοτικού συστήματος κατά την περίοδο 2008 έως 2012.
Καθώς η μεταφορά μορίων CER και μονάδων ERU που
ανήκουν σε φορείς εκμετάλλευσης από κράτη μέλη μεταξύ
περιόδων δέσμευσης δεν είναι δυνατή δυνάμει διεθνών
συμβάσεων («αποταμίευση» CER και ERU) πριν από το 2015,
και μόνο εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να επιτρέψουν την
αποταμίευση των εν λόγω CER και ERU, στο πλαίσιο
περιορισμένων δικαιωμάτων αποταμίευσης τέτοιων πιστωτικών
μορίων, η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται μέσα από την
απαίτηση να επιτρέπουν τα κράτη μέλη στους φορείς να
ανταλλάσσουν τα CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για
μειώσεις εκπομπών πριν από το 2012 με δικαιώματα που θα
ισχύουν από το 2013 και μετά. Ωστόσο, καθώς τα κράτη μέλη
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να δέχονται CER και ERU τα
οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν
για την υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών δεσμεύσεών
τους, η απαίτηση αυτή δεν πρέπει να παραταθεί πέραν της
31ης Μαρτίου 2015. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να
λαμβάνουν την ίδια διαβεβαίωση σχετικά με τα μόρια CER που
εκχωρούνται από έργα τα οποία έχουν καταρτιστεί πριν από το
2013 για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά. Είναι
σημαντικό, τα μόρια από έργα, που χρησιμοποιούν οι φορείς
εκμετάλλευσης,
να
αντιπροσωπεύουν
πραγματικές,
επαληθεύσιμες, πρόσθετες και μόνιμες μειώσεις των εκπομπών
με σαφή πλεονεκτήματα βιώσιμης ανάπτυξης και χωρίς σημα
ντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θα πρέπει
να καθιερωθεί διαδικασία που να επιτρέπει την εξαίρεση
ορισμένων τύπων έργων.

(30)

Σε περίπτωση που η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης για την
κλιματική αλλαγή καθυστερήσει, πρέπει να προβλέπεται το
ενδεχόμενο χρήσης των πιστωτικών μορίων που προέρχονται
από έργα υψηλής ποιότητας που εμπίπτουν στο κοινοτικό
σύστημα εμπορίας μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τέτοιες
συμφωνίες, που μπορεί να είναι διμερείς ή πολυμερείς, θα
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της αναγνώρισης υπό
το κοινοτικό σύστημα των έργων που δημιούργησαν μεν ERU
έως το 2012, αλλά που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρισθούν
στο πλαίσιο του Κιότο.
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Οι ΛΑΧ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της αλλαγής
του κλίματος και ευθύνονται για πολύ χαμηλό επίπεδο
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των αναγκών
των ΛΑΧ κατά τη χρήση των εσόδων από τους πλειστηρια
σμούς ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή των
αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις της αλλαγής του
κλίματος. Δεδομένου ότι ελάχιστα έργα ΜΚΑ έχουν καταρτι
στεί στις χώρες αυτές, κρίνεται αρμόζον να παρέχεται η
βεβαιότητα της αποδοχής των πιστωτικών μορίων που
απορρέουν από έργα που θα ξεκινήσουν στις ΛΑΧ μετά το
2012, ακόμη και απουσία μιας διεθνούς συμφωνίας για τις
κλιματικές αλλαγές όταν αυτά τα έργα είναι σαφώς συμπλη
ρωματικά και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το δικαίωμα
αυτό πρέπει να ισχύει για τις ΛΑΧ έως το 2020, υπό την
προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν επικυρώσει είτε μια διεθνή
σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος είτε μια διμερή ή πολυ
μερή συμφωνία με την Κοινότητα.

(34)

Το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας
αναφέρονται στην έγκριση, από την Κοινότητα, μιας διεθνούς
συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος δεν προδικάζει τη
σύναψη της συμφωνίας αυτής και από τα κράτη μέλη.

(35)

Υπό το φως της εμπειρίας, οι διατάξεις του κοινοτικού
συστήματος που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την υπο
βολή εκθέσεων και την εξακρίβωση εκπομπών χρήζουν
βελτίωσης.

(36)

(37)

Προκειμένου να διευκρινιστεί η κάλυψη, από την παρούσα
οδηγία, κάθε είδους λέβητα, καυστήρα, στροβίλου,
θερμαντήρα, κλιβάνου, αποτεφρωτήρα, φρυκτήρα, κάμινου,
φούρνου, στεγνωτηρίου, κινητήρα, κυψέλης καυσίμου, πυρ
σού καύσης και θερμικής ή καταλυτικής μονάδας μετάκαυσης
από την οδηγία 2003/87/ΕΚ, θα πρέπει να προστεθεί ένας
ορισμός της «καύσης».

(38)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα μπορούν να
μεταβιβαστούν μεταξύ προσώπων εντός της Κοινότητας χωρίς
κανέναν περιορισμό και να διασφαλίζεται ότι το κοινοτικό
σύστημα μπορεί να συνδεθεί με συστήματα εμπορίας εκπομπών
τρίτων χωρών και υπο-ομοσπονδιακών και περιφερειακών
οντοτήτων, από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά, όλα τα
δικαιώματα πρέπει να τηρούνται στο κοινοτικό μητρώο που
θεσπίστηκε δυνάμει της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης
των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του
πρωτοκόλλου του Κιότο (1). Αυτό όμως δεν πρέπει να θίγει τη
διατήρηση των εθνικών μητρώων εκπομπών που δεν
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα. Το κοινοτικό μητρώο
θα πρέπει να παρέχει την ίδια ποιότητα των υπηρεσιών με τα
εθνικά μητρώα.

(39)

Από το 2013 και μετά, η περιβαλλοντικώς ασφαλής δέσμευση,
μεταφορά και γεωλογική αποθήκευση CO2 θα πρέπει να
καλύπτεται εναρμονισμένα από το κοινοτικό σύστημα.

(40)

Θα πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί για την αμοιβαία
αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος
και άλλων υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας αερίων
θερμοκηπίου, τα οποία θέτουν ανώτατα όρια στις απόλυτες
εκπομπές και έχουν θεσπιστεί σε οιαδήποτε τρίτη χώρα ή υποομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα.

(41)

Τρίτα κράτη που είναι γειτονικά της Ένωσης θα πρέπει να
ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στο κοινοτικό σύστημα εάν
τηρούν την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να
καταβάλει κάθε προσπάθεια, τόσο στις διαπραγματεύσεις με τα
υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα δυνάμει υποψήφια προς
ένταξη κράτη και τα κράτη που καλύπτονται από την
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, όσο και στην παροχή χρηματο
δοτικής και τεχνικής βοήθειας προς αυτά, για να προάγει τον
ως άνω στόχο. Τούτο θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας
και γνώσεως προς αυτά τα κράτη, το οποίο είναι σημαντικό
μέσο παροχής οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
ωφελημάτων προς όλους.

(42)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τη σύναψη
συμφωνιών για την αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ του κοι
νοτικού συστήματος και άλλων υποχρεωτικών συστημάτων
εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα
όρια εκπομπών, τα οποία είναι συμβατά με το ισχύον στην
Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των
περιβαλλοντικών φιλοδοξιών και την ύπαρξη ενός ισχυρού και
συγκρίσιμου μηχανισμού παρακολούθησης, υποβολής
εκθέσεων και εξακρίβωσης των εκπομπών και συστήματος
συμμόρφωσης.

Εφόσον επιτευχθεί μια μελλοντική διεθνής συμφωνία για τις
κλιματικές αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα
πιστωτικά μόρια έως το ήμισυ της πρόσθετης μείωσης που
επέρχεται στο κοινοτικό σύστημα και τα πιστωτικά μόρια
υψηλής ποιότητας ΜΚΑ θα πρέπει να είναι αποδεκτά στο
ευρωπαϊκό σύστημα μόνο από το 2013, όταν τρίτες χώρες
κυρώσουν τη διεθνή σύμβαση.

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιτρέπουν μόνο
δραστηριότητες έργων όπου όλοι οι μετέχοντες σε αυτά
εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη διεθνή
σύμβαση αναφορικά με τα έργα αυτά, ώστε να αποθαρρύνονται
τα φαινόμενα «παρασιτισμού» από επιχειρήσεις σε κράτη τα
οποία δεν έχουν προσυπογράψει διεθνή σύμβαση, με την
εξαίρεση των επιχειρήσεων εκείνων που εδρεύουν σε τρίτες
χώρες ή σε υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες που
είναι συνδεδεμένες με το κοινοτικό σύστημα.

Η ΕΕ θα πρέπει να εργασθεί για την καθιέρωση ενός διεθνώς
αναγνωρισμένου συστήματος για τη μείωση της αποδάσωσης,
την αύξηση της δάσωσης και την αναδάσωση, υποστηρίζοντας,
στο πλαίσιο της UNFCCC, το στόχο της ανάπτυξης
χρηματοδοτικών μηχανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες συμφωνίες, ως μέρος μιας ουσιαστικής, αποτελε
σματικής, ισότιμης και συνεπούς δημοσιονομικής αρχιτεκτο
νικής κατά τη διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές που
θα επιτευχθεί στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για τις κλιματικές
αλλαγές (COP 15 και COP/MOP 5).

5.6.2009

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.

5.6.2009
(43)
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Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας στο πλαίσιο του κοινοτι
κού συστήματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η εκχώρηση
δικαιωμάτων για έργα που μειώνουν τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, αν τα έργα αυτά υλοποιούνται σύμφωνα με τους
εναρμονισμένους κανόνες που υιοθετούνται σε κοινοτικό
επίπεδο, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διπλή μέτρηση των
μειώσεων των εκπομπών και δεν θα παρακωλύουν τη διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος ή την
ανάληψη άλλων μέτρων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών
που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα.

(44)

Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(45)

Θα πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να
θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τον
ορισμό του νεοεισερχομένου, για τον εκπλειστηριασμό
δικαιωμάτων, για τη μεταβατική κοινοτική κατανομή
δικαιωμάτων, για τον καθορισμό των κριτηρίων και των
πρακτικών λεπτομερειών όσον αφορά την επιλογή ορισμένων
έργων επίδειξης, για την κατάρτιση καταλόγου τομέων ή υποτομέων εκτεθειμένων σε σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
για τη χρήση πιστωτικών μορίων, για την παρακολούθηση, την
υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση εκπομπών για τη
διαπίστευση των ελεγκτών, για την εφαρμογή εναρμονισμένων
κανόνων για έργα καθώς και για την τροποποίηση ορισμένων
παραρτημάτων. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μεταξύ άλλων
με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(46)

Συνεπώς, η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(47)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η έγκαιρη μεταφορά των εν λόγω
διατάξεων, οι οποίες προετοιμάζουν την αναθεωρημένη
λειτουργία του κοινοτικού συστήματος από το 2013 και μετά.

(48)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η περίοδος εμπορίας
2008 έως 2012, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2004/101/ΕΚ (2)
και 2008/101/ΕΚ (3) και από τον κανονισμό (ΕΚ)

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) 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 Κιότο (ΕΕ L 338
της 13.11.2004, σ. 18).
(3) Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3).
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αριθ. 219/2009 (4) θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν χωρίς
να επηρεάζουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να θεσπίζει τα
μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αναθεωρημένη
λειτουργία του κοινοτικού συστήματος από το 2013 και μετά.
(49)

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

(50)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(51)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και ότι λόγω
κλίμακας των αποτελεσμάτων της παρούσας οδηγίας μπορούν
να επιτευχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(52)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας
για τη βελτίωση της νομοθεσίας (5), τα κράτη μέλη
παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφε
λος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι
αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των
οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους
δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/ΕΚ
Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης την κλιμάκωση των
μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ώστε να
συνεισφέρει στα επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται επιστημο
νικώς απαραίτητα για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του
κλίματος.
Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για τον προσδιορισμό
και την υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, που θα υπερβαίνει το
20 % και θα αρχίσει να ισχύει μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια
διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές που θα οδηγεί σε
μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες θα
υπερβαίνουν εκείνες που επιβάλλει το άρθρο 9, όπως δείχνει και
η δέσμευση για το 30 %, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Μαρτίου 2007».
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για την προσαρμογή στην απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη
διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
— Μέρος Δεύτερο (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 109).
(5) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«γ) με τον όρο “αέρια θερμοκηπίου” νοούνται όλα τα αέρια
που απαριθμούνται στο παράρτημα II και άλλα αέρια
συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο φυσικά όσο και
ανθρωπογενή,
τα
οποία
απορροφούν
και
επανεκπέμπουν υπέρυθρη ∙∙ακτινοβολία »

β)

το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«η) με τον όρο “νεοεισερχόμενος” νοείται:
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία έχει
χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011 ή
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο κοινο
τικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 1 ή 2 για πρώτη φορά, ή
— κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο παράρτημα I ή μια
δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1
ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση
μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ό,τι αφορά
την επέκταση ∙αυτή»

γ)
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δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι που οδηγεί σε
εκπομπές οριζόμενες σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα
εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι
κάτοχος άδειας εκδοθείσας από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα
άρθρα 5 και 6, ή εάν η εγκατάσταση εξαιρείται από το κοινοτικό
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 27. Αυτό ισχύει επίσης για τις
εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν βάσει του άρθρου 24».
6) Το άρθρο 5 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των
σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό που
αναφέρεται στο άρθρο 14».
7) Το άρθρο 6, τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε έτη τουλάχιστον,
την άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις
δέουσες ∙τροποποιήσεις.»

β)

η παράγραφος 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο στοιχείο:
«γ) ενός σχεδίου παρακολούθησης που πληροί τις
απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού σε μνεία του
οποίου προβαίνει το άρθρο 14. Τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης
να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να
τροποποιούν την άδεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης
υποβάλλουν τα τυχόν ενημερωμένα σχέδια
παρακολούθησης στην αρμόδια αρχή προς ∙έγκριση ».

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«κ) Με τον όρο “καύση” νοείται κάθε οξείδωση καυσίμων,
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται η παραγόμενη από τη διαδικασία
αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια και
οποιεσδήποτε
άλλες
άμεσα
συνδεόμενες
δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του καθαρισμού
∙απαερίων
κα) Με τον όρο “παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος” νοείται
μια εγκατάσταση η οποία, από την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2005, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για
πώληση σε τρίτους και δεν έχει δραστηριότητα
περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι, με εξαίρεση την
“καύση καυσίμων”.»

3) Στο άρθρο 3γ παράγραφος 2, το «Άρθρο 11 παράγραφος 2»
αντικαθίσταται από το «παράγραφος 1».
4) Στο άρθρο 3ζ, η φράση «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14.» γίνεται «σύμφωνα με
τον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14».
5) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4
Άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2005
καμία εγκατάσταση να μην πραγματοποιεί οιαδήποτε

8) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 7
Αλλαγές που σχετίζονται με εγκαταστάσεις
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε
σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της
εγκατάστασης, ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παρα
γωγικής ικανότητας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαι
τεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον
ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει
αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει
την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου
φορέα.»
9) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 9
Κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων
Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων,
αρχής γενομένης από το 2013 μειώνεται γραμμικά με βάση τον
μέσο όρο της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα μειώνεται
κατά γραμμικό συντελεστή 1,74 % σε σύγκριση με τη μέση
ετήσια συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με
τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008
έως 2012.
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Η Επιτροπή, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010, δημοσιεύει την
απόλυτη ποσότητα δικαιωμάτων για το 2013, για ολόκληρη την
Κοινότητα, βάσει των συνολικών ποσοτήτων των δικαιωμάτων
που εκχωρούν ή πρόκειται να εκχωρήσουν τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά
σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012.
Η Επιτροπή επανεξετάζει τον γραμμικό συντελεστή και
υποβάλλει, ενδεχομένως, πρόταση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από το 2020, με την προοπτική
έγκρισης μιας απόφασης μέχρι το 2025».
10) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων
1. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012 σύμφωνα
με το άρθρο 24 παράγραφος 1, η ποσότητα των δικαιωμάτων
που είναι εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να
προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα
των εκχωρητέων δικαιωμάτων προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις
κατά την περίοδο συμπερίληψής τους στο σύστημα,
προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που
αναφέρεται στο άρθρο 9.
2.
Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν
δραστηριότητες οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι και
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα μόνο από το 2013 και
μετά, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φορείς
εκμετάλλευσης υποβάλλουν στη σχετική αρμόδια αρχή δεόντως
τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ανεξάρτητο φορέα δεδομένα
εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για την προ
σαρμογή της ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για
ολόκληρη την Κοινότητα.
Τα δεδομένα αυτά πρέπει να υποβληθούν έως την 30ή Απριλίου
2010 το αργότερο στην οικεία αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις
διατάξεις που εγκρίνονται κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1.
Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η
αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή έως τις
30 Ιουνίου 2010 και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων,
προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται
στο άρθρο 9, προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση
εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια θερμοκηπίου, διαφο
ρετικά του CO2, η αρμόδια αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη
ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των
εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις προσαρμοσμένες ποσότητες
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2010.
4. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αποκλείονται από το
κοινοτικό σύστημα, δυνάμει του άρθρου 27, η συνολική
ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα σε όλη την
Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 2013 προσαρμόζεται προς τα
κάτω ώστε να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των ελεγμένων
εκπομπών αυτών των εγκαταστάσεων κατά την περίοδο από το
2008 έως το 2010, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντε
λεστή στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 9.»
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11) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 10
Πλειστηριασμός δικαιωμάτων
1.
Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστη
ριασμό όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν
σύμφωνα με το άρθρο 10α και 10γ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2010 η Επιτροπή θα έχει καθορίσει και δημοσιεύσει τις
προβλεπόμενες ποσότητες δικαιωμάτων προς δημοπράτηση.
2.
Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς
πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος συνίσταται στα ακόλουθα:
α)

88 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται
προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών
μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών
του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό σύστημα
για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 20052007 εάν αυτή είναι ∙μεγαλύτερη

β)

10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται
προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών
μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της
ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με αποτέλεσμα η
ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε
πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται
επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα και

γ)

2 % της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλει
στηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών
των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2005 ήταν
κατά τουλάχιστον 20 % κατώτερες των εκπομπών τους στα
επίπεδα του έτους βάσης που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του
πρωτοκόλλου του Κιότο. Η κατανομή αυτού του ποσοστού
μεταξύ των σχετικών κρατών μελών ορίζεται στο
παράρτημα IΙβ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), αναφορικά με τα κράτη μέλη
τα οποία δεν συμμετείχαν στο κοινοτικό σύστημα το 2005, το
μερίδιό τους υπολογίζεται βάσει των ελεγμένων εκπομπών στο
πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος για το 2007.
Εάν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στα στοιχεία β)
και γ) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η
ανακατανομή θα είναι αντιστοίχως 10 % και 2 %.
3.
Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τη χρήση των εσόδων από
τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50 % των
εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2,
περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), ή ποσού
ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους σκοπούς:
α)

τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
περιλαμβανομένης της συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας
και το Ταμείο Προσαρμογής όπως καθίσταται λειτουργικό
από τη διάσκεψη του Πόζναν για την αλλαγή του κλίματος
(COP 14 και COP/MOP 4), με στόχο την προσαρμογή στις
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επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης καθώς και έργων
επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή
στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής
σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών
τεχνολογικών πλατφορμών
∙
β)

γ)

την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την
τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενεργείας σε ποσοστό 20 % έως το 2020, καθώς και
την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη
μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της
δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης κατά 20 % μέχρι το ∙2020
μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για
την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε
αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη μελλοντική
διεθνή συμφωνία για την κλιματική ∙αλλαγή μέτρα για τη
μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρ
μογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος
στις χώρες αυτές
∙

5.6.2009

4.
Έως την 30ή Ιουνίου 2010, η Επιτροπή πρέπει να
υιοθετήσει έναν κανονισμό σχετικά με τον χρόνο, τη διαχείριση
και άλλες πτυχές των πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι
διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο, ανοιχτό, διαφανή και
χωρίς διακρίσεις. Προς το σκοπό αυτό, η διαδικασία πρέπει να
είναι προβλέψιμη ιδίως όσον αφορά τη χρονική συγκυρία και την
ακολουθία των πλειστηριασμών και την εκτιμώμενη ποσότητα
των διαθέσιμων δικαιωμάτων.
Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
εξασφαλίζεται ότι:
α)

η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο κοινο
τικό σύστημα είναι πλήρης, ορθή και ∙δίκαιη

β)

όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες
πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν
υπονομεύουν τη λειτουργία του ∙πλειστηριασμού

γ)

η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι
οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικη
τικό κόστος και
χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε μικρούς φορείς
εκπομπής.

δ)

την απομόνωση του CO2 από τα δάση στην ∙Κοινότητα

δ)

ε)

την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική
αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαρα
γωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα
κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας,
περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτα ∙κράτη

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την,
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του
άρθρου 23 παράγραφος 3.

στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών
και δημόσια μέσα ∙συγκοινωνίας
ζ)

τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα ∙οδηγία

η)

μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής
υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων
που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο ∙εισόδημα

θ)

την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του
κοινοτικού συστήματος.

Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές
φορολογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που
υποβοηθούν την οικονομική υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί
για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο και
έχουν αξία ίση τουλάχιστον προς το 50 % των εσόδων που
προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής
στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, περιλαμβανομένων όλων
των εσόδων από τη δημοπράτηση στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τη χρήση των
εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, στις εκθέσεις που
υποβάλλουν κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρ
μογή των κανόνων πλειστηριασμού σε κάθε πλειστηριασμό, ιδίως
όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη
διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές.
Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη
διενέργεια του πλειστηριασμού και δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής.
5.
Η Επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής
αγοράς άνθρακα. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη
λειτουργία της αγοράς άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και των
εμπορευομένων ποσοτήτων. Αν παραστεί ανάγκη, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται
στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της
έκθεσης από την Επιτροπή».
12) Εισάγονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 10α
Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν
κατανομή
1.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή πρέπει να
υιοθετήσει πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που θα
ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα για την κατανομή των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5, 7 και 12,
συμπεριλαμβανομένων και όλων των αναγκαίων διατάξεων για
την εναρμονισμένη εφαρμογή της παραγράφου 19.
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Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
του άρθρου 23 παράγραφος 3.

5.
Η μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων που συνιστά τη
βάση υπολογισμού των κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες
δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3 και δεν είναι
νεοεισερχόμενες, δεν υπερβαίνει:

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζουν, στον
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτικής εμβέλειας εκ των
προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η
κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για
μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές,
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής
απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση
ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και
αποθήκευση CO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους
εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση
των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε
κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας, εκτός από τις
περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

α)

τη συνολική ετήσια κοινοτική ποσότητα, όπως καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 9, πολλαπλασιαζόμενο επί το μερίδιο
των εκπομπών από εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από
την παράγραφο 3 στο μέσο σύνολο ελεγμένων εκπομπών
κατά την περίοδο 2005 έως 2007 από εγκαταστάσεις που
καλύπτονταν από το κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο
2008 έως 2012 και

β)

το σύνολο των μέσων ετησίων ελεγμένων εκπομπών των
εγκαταστάσεων στην περίοδο 2005 έως 2007 που
περιλαμβάνονται στο κοινοτικό πρόγραμμα μόνο από το
2013 και εφεξής και δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3,
προσαρμοσμένων με τον γραμμικό συντελεστή που
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Για κάθε κλάδο και επιμέρους κλάδο, ο δείκτης αναφοράς
καθορίζεται κατά κανόνα για τα προϊόντα και όχι για την ισχύ,
ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται οι μειώσεις των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και η εξοικονόμηση ενεργειακής
απόδοσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του
εμπλεκομένου κλάδου ή επιμέρους κλάδου.
Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον εκ των προτέρων
καθορισμό των δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους τομείς και
υποτομείς, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους
ενδιαφερόμενους
φορείς,
συμπεριλαμβανομένων
των
ενδιαφερομένων τομέων και υποτομέων.
Η Επιτροπή πρέπει, με την έγκριση από την Κοινότητα μιας διεθ
νούς σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί
σε υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
συγκρίσιμες με εκείνες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει τα μέτρα
αυτά ώστε να διασφαλίζει ότι η δωρεάν κατανομή παρέχεται μόνο
όπου αιτιολογείται πλήρως υπό το πρίσμα της εν λόγω σύμβασης.
2. Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον καθορισμό των
εκ των προτέρων δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους κλάδους ή
επιμέρους κλάδους, ως σημείο αφετηρίας λαμβάνεται η μέση
επίδοση των 10 % αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε έναν
κλάδο ή επιμέρους κλάδο στην Κοινότητα κατά την περίοδο
2007-2008. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους συναφείς
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων τομέων και
υποτομέων.
Οι κανονισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, θεσπίζουν
εναρμονισμένους κανόνες εποπτείας, υποβολής εκθέσεων και
επαλήθευσης των σχετιζόμενων με την παραγωγή εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό τον εκ των προτέρων καθο
ρισμό δεικτών αναφοράς.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 8, και παρά το
άρθρο 10γ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς
ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς
μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.
4.
Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση
καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας όπως
ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς
δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης
ή ψύξης. Κάθε έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε
τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας προσαρμόζεται
βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Όταν είναι αναγκαίο, εφαρμόζεται ένας ενιαίος διατομεακός
διορθωτικός συντελεστής.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν οικονομικά
μέτρα υπέρ των κλάδων ή επιμέρους κλάδων που αναμένεται να
εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για το κόστος
που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας, προκειμένου να
αντισταθμιστεί το κόστος αυτό και, εφόσον τα οικονομικά αυτά
μέτρα συνάδουν προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
που εφαρμόζονται και πρόκειται να θεσπιστούν στον τομέα αυτό.
Τα μέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες ανα
φοράς των έμμεσων εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι
εν λόγω δείκτες αναφοράς υπολογίζονται για ένα συγκεκριμένο
τομέα ή υποτομέα ως το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκ
τρικής ενεργείας ανά μονάδα παραγωγής που αντιστοιχεί στην
πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των εκπομπών CO2
του σχετικού ευρωπαϊκού μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής
ενεργείας.
7.
Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό της κοινοτικής ποσότητας
δικαιωμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α
κατά την περίοδο 2013 έως 2020 διατηρείται ως απόθεμα για
νεοεισερχόμενους, ως η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να κατα
νεμηθεί στους νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τους κανόνες που
θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τα δικαιώματα στο εν λόγω κοινοτικής εμβέλειας απόθεμα που
δεν χορηγούνται στους νεοεισερχόμενους ούτε χρησιμοποιούνται
κατά τις παραγράφους 8, 9 ή 10 του παρόντος άρθρου κατά την
περίοδο 2013 έως 2020, εκπλειστηριάζονται από τα κράτη
μέλη, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο ωφέλειας που
αποκόμισαν εγκαταστάσεις των κρατών μελών από το απόθεμα
αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και, όσον αφορά
τις διαδικασίες και τη χρονική συγκυρία, το άρθρο 10
παράγραφος 4 και τις σχετικές εκτελεστικές διατάξεις.
Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή
που αναφέρεται στο άρθρο 9.
Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενεργείας από νεοεισερχόμενους.
Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή θα έχει
εγκρίνει εναρμονισμένους κανόνες για την εφαρμογή του ορι
σμού του “νεοεισερχόμενου”, ιδίως σε σχέση με τον ορισμό των
“σημαντικών επεκτάσεων”.
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Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της με νέα
στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3.
8.
Ποσό δικαιωμάτων έως 300 εκατ. από το απόθεμα για
τους νεοεισερχόμενους διατίθεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2015, προκειμένου να συμβάλει στην τόνωση της κατασκευής
και λειτουργίας μέχρι και 12 εμπορικών έργων επίδειξης που
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλο
γική αποθήκευση (CCS) CO2, καθώς και σε έργα επίδειξης για τις
καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενεργείας, στην επικράτεια
της ΕΕ.
Τα δικαιώματα διατίθενται για τη στήριξη έργων επίδειξης που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπημένες
τοποθεσίες, ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2 και καινοτόμων τεχνολογιών ανανέωσης της ενεργείας που
δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες. Η επιβράβευσή τους
εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών CO2.
Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια
που περιλαμβάνουν απαιτήσεις για διάδοση της γνώσης. Τα
συγκεκριμένα κριτήρια και μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 23 παράγραφος 3, και καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.
Προβλέπονται δικαιώματα για τα έργα που πληρούν τα κριτήρια
που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο. Η στήριξη των έργων αυτών
διοχετεύεται μέσω των κρατών μελών και λειτουργεί συμπληρω
ματικά προς τη σημαντική συγχρηματοδότηση από το φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Θα μπορούσαν επίσης να
συγχρηματοδοτούνται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
καθώς και από άλλα μέσα. Κανένα έργο δεν λαμβάνει μέσω του
μηχανισμού της παρούσας παραγράφου βοήθεια που να
υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων που
διατίθενται προς το σκοπό αυτό. Τα δικαιώματα αυτά
λαμβάνονται υπόψη στην παράγραφο 7.
9.
Η Λιθουανία, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 του
πρωτοκόλλου αριθ. 4 σχετικά με την πυρηνική εγκατάσταση
παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας Ignalina στη Λιθουανία, το
οποίο επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης του 2003, έχει
αναλάβει δέσμευση να κλείσει τη μονάδα 2 της εγκατάστασης
πυρηνικής ενεργείας Ignalina το αργότερο έως τις
31 Δεκεμβρίου 2009, μπορεί, εάν οι συνολικές ελεγμένες
εκπομπές της Λιθουανίας από 2013 έως 2015 εντός του κοινο
τικού συστήματος υπερβαίνουν το άθροισμα των δωρεάν
δικαιωμάτων που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις στη Λιθουανία
για εκπομπές παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας κατ’ αυτήν την
περίοδο συν τρία όγδοα των δικαιωμάτων που θα τεθούν σε πλει
στηριασμό από τη Λιθουανία κατά την περίοδο 2013 έως 2020,
να αξιώσει δικαιώματα από το απόθεμα για τους
νεοεισερχόμενους για εκπλειστηριασμό σύμφωνα με τον κανο
νισμό σε μνεία του οποίου προβαίνει το άρθρο 10 παράγραφος 4.
Το μέγιστο ποσό δικαιωμάτων είναι ισοδύναμο προς την
υπέρβαση εκπομπών αυτήν την περίοδο στον βαθμό όπου αυτή
η υπέρβαση οφείλεται σε αυξημένες εκπομπές από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενεργείας μείον την ποσότητα κατά την οποία οι
κατανομές στο συγκεκριμένο κράτος μέλος την περίοδο 2008
έως 2012 υπερέβαιναν τις ελεγμένες εκπομπές εντός του κοινο
τικού συστήματος στη Λιθουανία κατά την ως άνω περίοδο.
Οιαδήποτε δικαιώματα ως ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη στην
παράγραφο 7.
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10. Οιοδήποτε κράτος μέλος το δίκτυο ηλεκτρισμού του
οποίου είναι συνδεδεμένο με τη Λιθουανία και το οποίο το 2007
εισήγαγε άνω του 15 % της εγχώριάς του κατανάλωσης ηλεκτρι
σμού από τη Λιθουανία για δική του κατανάλωση και οσάκις οι
εκπομπές έχουν αυξηθεί λόγω επενδύσεων σε νέο δυναμικό παρα
γωγής ηλεκτρικής ενεργείας μπορεί να εφαρμόζει, τηρουμένων
των αναλογιών, τις διατάξεις της παραγράφου 9 υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο.
11. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, η ποσότητα των
δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των παραγράφων 4
έως 7 του παρόντος άρθρου για το 2013 αντιστοιχεί σε 80 %
της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στη συνέχεια, η δωρεάν κατα
νομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο 30 % το
2020 με στόχο να καταστεί μηδενική το 2027.
12.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, από το 2013 και
κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς
ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρ
ροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν κατανομή, σύμφωνα με την
παράγραφο 1, δικαιωμάτων σε ποσοστό 100 τοις εκατό της
ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
13. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, και κάθε 5
χρόνια εφεξής, η Επιτροπή προσδιορίζει, αφού διεξαχθεί
συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον κατάλογο με τους
τομείς ή επιμέρους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 12,
με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 14 έως
17.
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να περιλαμβάνει ένα τομέα
ή υποτομέα στον κατάλογο του πρώτου εδαφίου, εφόσον μπορεί
να αποδειχθεί, με αναλυτική έκθεση, ότι ο εν λόγω τομέας ή
επιμέρους τομέας πληροί τα κριτήρια των παραγράφων 14 έως
17, κατόπιν αλλαγής που έχει ουσιώδη επίπτωση στις
δραστηριότητες του εν λόγω τομέα ή επιμέρους τομέα.
Για τον σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή
διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη, τους ενδιαφερόμενους τομείς
ή επιμέρους τομείς και άλλους συναφείς φορείς.
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23, παράγραφος 3.
14. Για τον προσδιορισμό των κλάδων και επιμέρους κλάδων
που αναφέρονται στην παράγραφο 12, η Επιτροπή αξιολογεί, σε
κοινοτικό επίπεδο, τον βαθμό στον οποίο είναι εφικτό για τον
ενδιαφερόμενο κλάδο ή επιμέρους κλάδο, στο αντίστοιχο επίπεδο
διαχωρισμού, να μετακυλίσει το άμεσο κόστος των απαιτούμενων
δικαιωμάτων και το έμμεσο κόστος λόγω των υψηλότερων τιμών
ηλεκτρικής ενεργείας που απορρέουν από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, στις τιμές των προϊόντων χωρίς σημαντική
υποχώρηση του μεριδίου αγοράς του προς όφελος
εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα
βασίζονται σε μέση τιμή άνθρακα σύμφωνα με την εκτίμηση
επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει τη Δέσμη εκτελεστικών
μέτρων για τους κοινοτικούς στόχους κλιματικών αλλαγών και
ανανεώσιμης ενεργείας για το 2020 και, αν υπάρχουν, με βάση
τα δεδομένα των τριών τελευταίων ετών όσον αφορά την εμπορία,
την παραγωγή και την προστιθέμενη αξία για κάθε τομέα ή
επιμέρους τομέα.
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τομείς ή υποτομείς σε βαθμό αντίστοιχο με αυτόν της
Κοινότητας και εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και

15.
Ένας τομέας η επιμέρους τομέας θεωρείται ότι εκτίθεται
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα:
α)

β)

στον βαθμό που το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου
πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους παρα
γωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5 % και
εφόσον η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που
ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των
εξαγωγών συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες, και
το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Κοινότητα (ετήσιος
κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες),
υπερβαίνει το 10 %.

16.
Παρά την παράγραφο 15, ένας τομέας η επιμέρους
τομέας θεωρείται επίσης ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρ
ροής άνθρακα εάν:
α)

β)

το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου
κόστους λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οδη
γεί σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής,
που υπολογίζεται ως ποσοστό ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας, τουλάχιστον κατά 30 ∙% ή
η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως
η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς
τρίτες χώρες + την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες,
και το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Κοινότητα
(ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες
χώρες), υπερβαίνει το 30 %.

17.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 13 μπο
ρεί να συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση ποιοτικής
αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη, όπου υφίστανται σχετικά
στοιχεία, τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

β)

γ)

το βαθμό στον οποίον μεμονωμένες εγκαταστάσεις του
ενδιαφερόμενου τομέα και/ή επιμέρους τομέα έχουν τη
δυνατότητα να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών, ή της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας, συμπεριλαμβανομένης
ανάλογα με την περίπτωση, και της αύξησης του κόστους
παραγωγής που μπορεί να επιφέρει η σχετική επένδυση, π.χ.
βάσει των αποδοτικότερων ∙τεχνικών
τα
χαρακτηριστικά
της
αγοράς
(τρέχοντα
και προβλεπόμενα), περιλαμβανομένων των στοιχείων όταν
τα ποσοστά έκθεσης της εμπορίας ή της αύξησης του
αμέσου και εμμέσου κόστους πλησιάζουν ένα από τα
κατώφλια μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο ∙16
την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες
επενδύσεις και/ή της απόφασης για μετεγκατάσταση.

18.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 13
καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα, όπου
υφίστανται σχετικά στοιχεία:
α)

ο βαθμός στον οποίο τρίτες χώρες που αντιπροσωπεύουν
αποφασιστικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά προϊόντων
στους τομείς ή υποτομείς που θεωρείται ότι διατρέχουν
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, δεσμεύονται ρητώς να μειώσουν
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους αντίστοιχους
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β)

ο κατά πόσον η αποδοτικότητα από απόψεως άνθρακα, των
εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις χώρες αυτές είναι
συγκρίσιμη με αυτή της Κοινότητας.

19.
Δεν χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που
διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης
αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα
επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού
διαστήματος. Εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανα
σταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και
εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία
είναι τεχνικώς αδύνατη, θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους.
20.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται
βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τον
προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που παύουν εν μέρει να
λειτουργούν ή μειώνουν σημαντικά την παραγωγική τους
ικανότητα, καθώς και για την προσαρμογή, ανάλογα με την
περίπτωση, του επιπέδου των δωρεάν δικαιωμάτων που
διανέμονται ως εκ τούτου σε αυτές.
Άρθρο 10β
Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε
περίπτωση διαρροής άνθρακα
1.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή πρέπει, ανάλογα
με την έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων και
συνυπολογιζόμενου του βαθμού στον οποίο αυτές οδηγούν στη
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και
κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους συναφείς κοινωνικούς
εταίρους, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο αναλυτική έκθεση στην οποία θα αξιολογείται η
κατάσταση των ενεργοβόρων κλάδων και υποκλάδων για τους
οποίους έχει διαπιστωθεί ότι εκτίθενται σε σημαντικούς
κινδύνους διαρροής άνθρακα. Η εν λόγω αξιολόγηση
συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις, στις οποίες μπορεί να
περιλαμβάνεται:
α)

η προσαρμογή της αναλογίας των δικαιωμάτων που
λαμβάνονται δωρεάν από τους κλάδους και τους επιμέρους
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο ∙10α

β)

η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα εισαγωγέων
προϊόντων που παράγονται από τους κλάδους ή τους
επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο ∙10α

γ)

η αποτίμηση του αντικτύπου της διαρροής άνθρακα στην
ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών, συγκεκριμένα
οσάκις οι συνδέσεις ηλεκτρικής ενεργείας με τη λοιπή
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεπαρκείς και οσάκις υπάρχουν
συνδέσεις ηλεκτρικής ενεργείας με τρίτα κράτη, καθώς και
τα δέοντα μέτρα επί του θέματος.

Κατά τη διερεύνηση του ποια μέτρα είναι κατάλληλα, πρέπει να
λαμβάνονται ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές
συμφωνίες που προβλέπουν μειώσεις των συνολικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στον βαθμό που απαιτείται για την απο
τελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και οποίες
μπορούν να υποβληθούν σε παρακολούθηση και έλεγχο και
διέπονται από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.
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2.
Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή απο
τιμά εάν οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το ποσοστό
δωρεάν δικαιωμάτων που λαμβάνουν οι κλάδοι και επιμέρους
κλάδοι σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβανομένης της
συνέπειας από τον εκ των προτέρων ορισμό των δεικτών ανα
φοράς σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 2, θα επηρεάσουν
κατά πάσαν πιθανότητα σημαντικά την ποσότητα δικαιωμάτων
που έκαστο κράτος μέλος θέτει σε πλειστηριασμό σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) εν συγκρίσει προς ένα
σενάριο με πλήρη εκπλειστηριασμό για όλους τους κλάδους το
2020. Υποβάλλει κατά περίπτωση τις δέουσες προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη
τις πιθανές επιπτώσεις των προτάσεων αυτών επί της κατανομής.
Άρθρο 10γ
Η επιλογή της μεταβατικής δωρεάν κατανομής για
εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας
1.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 10α
παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε
μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργούν μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2008 ή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρι
σμού για τις οποίες τα επενδυτικά έργα είχαν αρχίσει έως την ως
άνω ημερομηνία, εφόσον πληρούται μια από τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α)

το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενεργείας δεν ήταν το 2007
άμεσα ή έμμεσα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο που λειτουρ
γεί από την Ένωση για τον Συντονισμό Μεταφοράς Ηλεκ
τρικής Ενεργείας ∙(UCTE)

β)

το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενεργείας ήταν συνδεδεμένο το
2007, άμεσα ή έμμεσα, μόνο με το δίκτυο που
εκμεταλλεύεται η Ένωση για το Συντονισμό της Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE), μέσω μοναδικής γραμμής
χωρητικότητας μικρότερης των 400 ∙MW ή

γ)

το 2006, περισσότερο από το 30 % της ηλεκτρικής
ενεργείας παραγόταν από ενιαίο ορυκτό καύσιμο και εφόσον
το 2006 το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε τιμές αγοράς δεν
υπερέβαινε το 50 % του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της
Κοινότητας σε τιμές αγοράς.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικό
σχέδιο που προβλέπει επενδύσεις για μετασκευή και αναβάθμιση
των υποδομών και των καθαρών τεχνολογιών. Το εθνικό σχέδιο
θα προβλέπει και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματός
τους καθώς και των πηγών εφοδιασμού σε ποσότητα ισοδύναμη,
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με την αγοραία αξία της δωρεάν
κατανομής όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις ενώ
λαμβάνει παράλληλα υπόψη την ανάγκη μιας κατά το δυνατόν
συγκράτησης των αμέσως συνδεδεμένων αυξήσεων τιμών. Τα
οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά
την αναβάθμιση της υποδομής και τις καθαρές τεχνολογίες. Προς
τον σκοπό αυτό, μπορούν να προσμετρηθούν οι επενδύσεις που
αναλαμβάνονται από τις 25 Ιουνίου 2009.
2.
Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την
ποσότητα δικαιωμάτων που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική
περίπτωση το αντίστοιχο κράτος μέλος, σύμφωνα με το
άρθρο 10, παράγραφος 2. Το 2013, οι συνολικές μεταβατικές
δωρεάν κατανομές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70 % των μέσων
ετήσιων επαληθευμένων εκπομπών κατά το διάστημα 20052007 από τέτοιους παραγωγούς ενεργείας για την ποσότητα που
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αντιστοιχεί στη μεικτή τελική εθνική κατανάλωση, σύμφωνα με
τις ελεγμένες εκπομπές της περιόδου 2005-2007 του εν λόγω
κράτους μέλους και, εν συνεχεία, μειώνονται βαθμιαία
καταλήγοντας σε μηδενική δωρεάν κατανομή το 2020. Για τα
κράτη μέλη που δεν συμμετείχαν στο κοινοτικό σύστημα το
2005, οι σχετικές εκπομπές υπολογίζονται βάσει των
επαληθευμένων για το κοινοτικό σύστημα εκπομπών τους στο
πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος για το 2007.
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι τα
δικαιώματα που κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον φορέα
εκμετάλλευσης της οικείας εγκατάστασης για επιστροφή
δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, όσον
αφορά τις εκπομπές της ίδιας εγκατάστασης κατά τη διάρκεια
του έτους για το οποίο εκχωρούνται τα δικαιώματα.
3. Τα δικαιώματα που κατανέμονται σε φορείς εκμετάλλευσης
βασίζονται σε κατανομή με βάση τα ελεγμένα δεδομένα εκπομπών
της περιόδου 2005-2007 ή σε εκ των προτέρων καθορισθέντα
δείκτη αναφοράς απόδοσης, με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο
των επιπέδων εκπομπών των πλέον αποδοτικών από απόψεως
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εγκαταστάσεων παραγωγής
ηλεκτρικής ενεργείας που καλύπτονται από το κοινοτικό
σύστημα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά
καύσιμα. Οι σταθμίσεις δύνανται να αντικατοπτρίζουν τα μερίδια
των διαφόρων καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας
στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή δίνει κατευθυντήριες
γραμμές, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 2, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι
η μεθοδολογία κατανομής θα αποτρέπει αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και θα ελαχιστοποιεί τις αρνη
τικές επιπτώσεις επί των κινήτρων για μείωση των εκπομπών.
4. Κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει το παρόν άρθρο απαι
τεί από τους επωφελούμενους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής
ενεργείας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να
υποβάλλουν κάθε 12 μήνες έκθεση σχετικά με την υλοποίηση
των επενδύσεων που αναφέρονται στο εθνικό τους σχέδιο. Κάθε
σχετικό κράτος μέλος υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επι
τροπή και δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.
5.
Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να κατανείμει
δικαιώματα με βάση το παρόν άρθρο, υποβάλλει, μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση στην Επιτροπή, στην οποία
περιλαμβάνει την προτεινόμενη μεθοδολογία κατανομής και τις
επιμέρους εκχωρήσεις. Η αίτηση περιλαμβάνει:
α)

στοιχεία ότι το κράτος μέλος πληροί τουλάχιστον μία από
τις προϋποθέσεις της παραγράφου ∙1

β)

κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την
εφαρμογή και το ποσό των δικαιωμάτων που πρόκειται να
κατανεμηθούν σε κάθε εγκατάσταση, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 των κατευθυντήριων γραμμών της ∙Επιτροπής

γ)

το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
δεύτερο ∙εδάφιο

δ)

διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και επιβολή όσον
αφορά τις προβλεπόμενες επενδύσεις, σύμφωνα με το εθνικό
∙σχέδιο

ε)

πληροφορίες ότι οι εκχωρήσεις δεν προκαλούν αναίτια
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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6.
Η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 και μπορεί να
απορρίψει την αίτηση ή οποιοδήποτε σημείο αυτής εντός έξι
μηνών από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών.
7.
Δύο έτη πριν από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία
κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί μεταβατική δωρεάν κατανομή σε
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν έως τις
31 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή αποτιμά την πρόοδο που
σημειώνει η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης. Εάν κατόπιν
αιτήματος από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η Επιτροπή
εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για πιθανή παράταση αυτής της
περιόδου, μπορεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο τις δέουσες προτάσεις, περιλαμβανομένων και των
προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται εάν η ως άνω
περίοδος παραταθεί».
13) Τα άρθρα 11 και 11α αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 11
Εθνικά μέτρα εφαρμογής
1.
Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επι
τροπή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, κατάσταση με τις
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στην
επικράτειά του και οιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε
εγκατάσταση στην περιφέρειά του η οποία έχει υπολογιστεί
σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 10α
παράγραφος 1 και 10γ.
2.
Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, οι αρμόδιες αρχές
εκχωρούν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να
κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με
τα άρθρα 10, 10α και 10γ.
3.
Τα κράτη μέλη δεν εκχωρούν, με βάση την παράγραφο 3,
δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή
στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 απορρίφθηκε
από την Επιτροπή.
Άρθρο 11α
Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες
έργων στο κοινοτικό σύστημα πριν από την έναρξη ισχύος
μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές
αλλαγές
1.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 28, ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 7 του παρόντος
άρθρου.
2.
Στον βαθμό που τα επιτρεπόμενα από τα κράτη μέλη
επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων
εκμετάλλευσης, ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για
την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορη
γηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 8, οι
φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την αρμόδια
αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό
τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER
και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το
2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο
κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.
Έως την 31η Μαρτίου 2015, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί
τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.
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3.
Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU
τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τα κράτη μέλη για την περίοδο
2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα
χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 8, οι αρμόδιες αρχές
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια
CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχω
ρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις
εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το
2013 και μετά.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους
τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.
4.
Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU
τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τα κράτη μέλη για την περίοδο
2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα
χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 8, οι αρμόδιες αρχές
επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια
CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013
και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013
και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους
έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά
την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να
επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή μέχρι το 2020,
ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.
5.
Στον βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU
τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τα κράτη μέλη για την περίοδο
2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα
χρήσης των μορίων βάσει της παραγράφου 8 και σε περίπτωση
που οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για
την αλλαγή του κλίματος δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2009, μπορούν να χρησιμοποιούνται στο κοινο
τικό σύστημα πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες
δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που
έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα
χρήσης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς
εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που
απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες,
ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το
κοινοτικό σύστημα.
6.
Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5
προβλέπουν τη χρήση στο κοινοτικό σύστημα πιστωτικών μορίων
από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο κοινοτικό
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012,
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές
ενεργείας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά
τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οιαδήποτε τέτοια
συμφωνία μπορεί επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών
μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που
χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν
κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 10α
ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία.
7.
Μετά τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιμα
τικές αλλαγές, από 1ης Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο κοινοτικό
σύστημα θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες
έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.
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8.
Θα επιτραπεί σε όλους τους υφιστάμενους φορείς
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια κατά την
περίοδο 2008 έως 2020 είτε μέχρι την ποσότητα που τους
επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012, είτε σε ποσότητα
που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί
να είναι κατώτερο του 11 %, της κατανομής τους για την περίοδο
το 2008 έως 2012, το υψηλότερο από τα δύο.
Οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστω
τικά μόρια άνω του 11 % που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο,
μέχρι την ποσότητα με την οποία η συνδυασμένη ελεύθερη κατα
νομή τους για την περίοδο 2008 έως 2012 και τα συνολικά
δικαιώματα πιστωτικών μορίων ισούνται με ένα ορισμένο
ποσοστό των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2005
έως 2007.
Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων
της περιόδου 2008 έως 2012, που δεν έλαβαν ούτε ελεύθερη
κατανομή ούτε δικαίωμα χρήσης πιστωτικών μορίων CER και
ERU κατά την περίοδο 2008-2012, και οι νέοι κλάδοι θα έχουν
δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσότητα
που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να
οριστεί κάτω του 4,5 %, των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την
περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς αερομεταφορών μπορούν να
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε
ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5 % των
ελεγμένων εκπομπών τους για το διάστημα 2013 έως 2020.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3. Η
Επιτροπή εξετάζει την περίπτωση υποβολής στην επιτροπή
σχεδίου των εν λόγω μέτρων που πρόκειται να ληφθούν εφόσον
το ζητήσει κράτος μέλος».
14) Στο άρθρο 11β παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιτρέπουν μόνο
δραστηριότητες έργων οι μετέχοντες των οποίων εδρεύουν είτε σε
χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη διεθνή σύμβαση για τα
έργα αυτά είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή
οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα
σύμφωνα με το άρθρο 25».
15) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
α)

(*) ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. ∙16.»
β)

Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι η συνολική χρήση των
επιτρεπόμενων πιστωτικών μορίων δεν υπερβαίνει το 50 % των
μειώσεων σε επίπεδο Κοινότητας κάτω από τα επίπεδα του 2005
των υφιστάμενων κλάδων στο πλαίσιο του κοινοτικού
συστήματος, κατά την περίοδο 2008 έως 2020 και κατά 50 %
των μειώσεων σε επίπεδο Κοινότητας κάτω από τα επίπεδα του
2005 των νέων κλάδων και της αεροπορίας, κατά την περίοδο
από την ημέρα υπαγωγής τους στο κοινοτικό σύστημα έως το
2020.

9.
Από 1ης Ιανουαρίου 2013, μπορούν να εφαρμοστούν
μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων πιστωτικών
μορίων από τύπους έργων.
Τα μέτρα αυτά καθορίζουν επίσης την ημερομηνία από την οποία
η χρήση των πιστωτικών μορίων που προβλέπεται στις
παραγράφους 1 έως 4, γίνεται με βάση τα μέτρα αυτά. Η
ημερομηνία αυτή θα είναι, το νωρίτερο, έξι μήνες από την έγκριση
των μέτρων ή, το αργότερο, τρία έτη από την έγκρισή τους.

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Η Επιτροπή εξετάζει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2010, κατά πόσον η αγορά για δικαιώματα εκπομπών
προστατεύεται επαρκώς από τις πράξεις προσώπων που
κατέχουν εμπιστευτικές εσωτερικές πληροφορίες ή από τη
χειραγώγηση της αγοράς και, εφόσον παραστεί ανάγκη,
υποβάλλει προτάσεις για την προστασία αυτή. Οι σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου
2003 σχετικά με τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπι
στευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς
(κατάχρηση
αγοράς) (*)
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν με τις κατάλληλες προσαρμογές που
απαιτούνται για την εφαρμογή τους στις συναλλαγές
εμπορευμάτων.

Θεσπίζονται μέτρα για τον καθορισμό των ακριβών ποσοστών
που εφαρμόζονται όσον αφορά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο
εδάφιο. Τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας που
πρόκειται να κατανεμηθεί στους υφιστάμενους φορείς
εκμετάλλευσης, πέραν του πρώτου ποσοστού που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο, θα κατανεμηθεί στους φορείς εκμετάλλευσης
που παρουσίασαν το χαμηλότερο επίπεδο συνδυασμένου μέσου
όρου ελεύθερης κατανομής και χρήσης πιστωτικών μορίων έργου
κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23, παράγραφος 2.
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παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α.
Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν
υφίσταται όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι
δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε
εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με την
οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεω
λογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (*).
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.»

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη
του άρθρου 10γ.»

16) Το αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 13
Ισχύς των δικαιωμάτων
1.
Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου
2013 και μετά ισχύουν για εκπομπές οκταετών περιόδων, αρχής
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.
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2.
Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δικαιώματα που δεν ισχύουν
πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το
άρθρο 12, ακυρώνονται από την αρμόδια αρχή.
Τα κράτη μέλη εκχωρούν δικαιώματα σε πρόσωπα για την
τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους
ακυρωθέντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.»

18) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
α)

β)

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών

2.
Ο κανονισμός της παραγράφου 1 λαμβάνει υπόψη τις
πλέον ακριβείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες επιστημονικές
ενδείξεις, ιδιαίτερα της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιμα
τικές μεταβολές (IPCC). Μπορεί επίσης να καθορίζει απαιτήσεις
για την υποβολή εκθέσεων από φορείς εκμετάλλευσης περί
εκπομπών οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών από
ενεργοβόρες βιομηχανίες που μπορεί να υπόκεινται στον διεθνή
ανταγωνισμό. Ο κανονισμός μπορεί επίσης να προβλέπει
απαίτηση για την ανεξάρτητη εξακρίβωση των πληροφοριών
αυτών.
Στις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνεται η υποβολή
εκθέσεων περί εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας
που καλύπτεται από το κοινοτικό σύστημα και συνδέεται με την
παραγωγή τέτοιων αγαθών.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φορέας
εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης ή κάθε φορέας
εκμετάλλευσης ενός αεροσκάφους παρακολουθεί και υποβάλλει
προς την αρμόδια αρχή έκθεση περί των εκπομπών της εν λόγω
εγκατάστασης ή, από την 1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών
που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτο
υς, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με τον κανο
νισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.
Ο κανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί
να περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση
αυτοματοποιημένων συστημάτων και τις μορφές ανταλλαγής
δεδομένων, ώστε να εναρμονισθεί η επικοινωνία μεταξύ του
φορέα εκμετάλλευσης, του ελεγκτή και των αρμόδιων αρχών
όσον αφορά το σχέδιο παρακολούθησης, την ετήσια έκθεση
εκπομπών και τις δραστηριότητες ελέγχου».

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή θεσπίζει κανο
νισμό για την εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών, με
βάση τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα V και για τη
διαπίστευση και εποπτεία των ελεγκτών, στον οποίο
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαπίστευση και την
ανάκληση της διαπίστευσης, για την αμοιβαία αναγνώριση
και την αξιολόγηση από ομοτίμους των διαπιστευμένων
οργανισμών, όπως αρμόζει.

«Άρθρο 14

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την,
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του
άρθρου 23 παράγραφος 3.

ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Εξακρίβωση και ∙διαπίστευση»

17) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή θεσπίζει κανο
νισμό για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί
εκπομπών και, όπου αρμόζει, περί δεδομένων δραστηριότητας,
από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι δραστηριότητες, για
την παρακολούθηση και την υποβολή τοννοχιλιομετρικών
δεδομένων για το σκοπό της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 3
στοιχεία ε) ή στ), οι οποίες βασίζονται στις αρχές για την
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο
παράρτημα IV. Επίσης θα προσδιορίζει το δυναμικό θέρμανσης
του πλανήτη για κάθε αέριο θερμοκηπίου, στις απαιτήσεις για
την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών
του αερίου αυτού.
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Το εν λόγω μέτρο, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας
συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονι
στική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3».
19) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15α
Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι όλες οι
αποφάσεις και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποιότητα και
την κατανομή δικαιωμάτων καθώς και την εποπτεία, την υποβολή
εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται
αμέσως με κανονικό τρόπο που διασφαλίζει την αμερόληπτη
πρόσβαση.
Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο
δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός αν
το προβλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοι
κητικές διατάξεις».
20) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.
Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που
σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την
1η Ιανουαρίου 2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον
ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή».
21) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«1.
Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την
1η Ιανουαρίου 2012 και μετά τηρούνται στο μητρώο της
Κοινότητας για την εκτέλεση των διαδικασιών που
σχετίζονται με τη διατήρηση των λογαριασμών που έχουν
ανοιχθεί στα κράτη μέλη και με την κατανομή, επιστροφή
και ακύρωση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό που
αναφέρει η παράγραφος 3.
Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει την
εκτέλεση των αδειοδοτημένων λειτουργιών στο πλαίσιο της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του ∙Κιότο.»
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Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3
περιέχει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε το μητρώο
της Κοινότητας να αναλαμβάνει συναλλαγές και άλλες
λειτουργίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1β. Ο κανονισμός
αυτός περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες για την αλλαγή και
τη διαχείριση περιστατικών του κοινοτικού μητρώου όσον
αφορά τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Περιλαμβάνει τις κατάλληλες διαδικασίες
ώστε το κοινοτικό μητρώο να διασφαλίζει τη δυνατότητα
υλοποίησης των πρωτοβουλιών των κρατών μελών που
αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της
διαχείρισης του διοικητικού κόστους και της λήψης μέτρων
ποιοτικού ελέγχου.»

22) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 1, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από
την ακόλουθη:
«Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις
ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία
των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των εκτελεστικών
μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων,
την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα
σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία και με
∙
τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει.»

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3.
Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά
εξελίξεις σχετικές με θέματα κατανομής δικαιωμάτων,
χρήσης ERU και CER στο κοινοτικό σύστημα, λειτουργίας
μητρώων, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων,
διαπίστωσης της ακρίβειας, διαπίστευσης, τεχνολογίας της
πληροφορίας και συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία».

23) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 22
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων
Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με την εξαίρεση των
παραρτημάτων Ι, ΙΙα, και IΙβ μπορούν να τροποποιηθούν βάσει
των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της εμπειρίας από την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας. Τα παραρτήματα IV και V μπορούν
να τροποποιούνται προκειμένου να ενισχύεται η παρακολούθηση,
η υποβολή εκθέσεων και η εξακρίβωση των εκπομπών.
Τα εν λόγω μέτρα, που επιδιώκουν την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3».
24) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 23:
«4.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής».
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25) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Άρθρο 24
Διαδικασίες για τη μονομερή
δραστηριοτήτων και αερίων

ένταξη

πρόσθετων

1.
Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν
την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων
των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική
αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περι
βαλλοντικής ακεραιότητας του κοινοτικού συστήματος και
της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη
αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων
θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή:
α)

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2, εφόσον η ένταξη
αναφέρεται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν απαριθμούνται
στο παράρτημα ∙Ι ή

β)

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3, εφόσον η
ένταξη αναφέρεται σε δραστηριότητες και αέρια
θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Τα
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά της
συμπληρώσεώς της.

2.
Όταν εγκρίνεται η συμπερίληψη επιπρόσθετων
δραστηριοτήτων και αερίων, η Κοινότητα μπορεί ταυτόχρονα να
επιτρέπει την εκχώρηση συμπληρωματικών δικαιωμάτων και να
επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη να εντάσσουν τέτοιες επιπρόσθετες
δραστηριότητες και αέρια.
3.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, ή κατόπιν αιτήματος
κράτους μέλους, μπορεί να θεσπιστεί κανονισμός για την
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις
εκπομπές που αφορούν δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια
θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται συνδυαστικά στο
παράρτημα Ι, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων
μπορεί να γίνεται με επαρκή ακρίβεια.
Το εν λόγω μέτρο, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς
την, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
του άρθρου 23 παράγραφος 3».
26) Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 24α
Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που μειώνουν τις
εκπομπές
1.
Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που προβλέπονται στο
άρθρο 24, μπορούν να θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής για την
εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα, υπό τη
διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου μη καλυπτομένων υπό του κοινοτικού
συστήματος.
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Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
του άρθρου 23 παράγραφος 3.
Οιαδήποτε τέτοια μέτρα δεν οδηγούν σε διπλή μέτρηση των
μειώσεων εκπομπών ούτε παρακωλύουν την ανάληψη άλλων
μέτρων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών που δεν
καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα. Μέτρα θεσπίζονται μόνο
όταν η συμπερίληψη δεν είναι εφικτή σύμφωνα με το άρθρο 24,
ενώ η επόμενη αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος πρέπει
να εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης των εν λόγω εκπομπών
σε ολόκληρη την Κοινότητα.

σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος
μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε τέτοια εγκατάσταση,
προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν
λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη
συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από
την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως
ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1, και το αργότερο κατά
την υποβολή του καταλόγου αυτού στην ∙Επιτροπή

β)

βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης
προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 25 000 τόνους
ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από
βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό ∙έτος Τα κράτη
μέλη μπορούν να επιτρέψουν απλουστευμένα μέτρα
εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις
εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες
εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2010 δεν υπερβαίνουν
τους 5000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο ∙14

γ)

βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει
τουλάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2,
εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε
ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην
εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη
συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η
εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο ∙σύστημα

δ)

δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) και γ) για δημόσιο σχολιασμό.

2.
Μπορούν να θεσπίζονται εκτελεστικά μέτρα τα οποία
καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστωτικά μόρια
κοινοτικών έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
του άρθρου 23 παράγραφος 3.
3.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να εκχωρήσει
δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που
μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτειά
του.
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Τα έργα αυτά εκτελούνται με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους
μέλους στο οποίο υλοποιούνται».
27) Στο άρθρο 25, εισάγονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες για την αναγνώριση
δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και συμβατών
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία έχουν
καθιερωθεί σε άλλη χώρα ή σε υπο-ομοσπονδιακές ή περιφε
ρειακές οντότητες.
1β.
Μπορούν να συνάπτονται μη δεσμευτικές συμφωνίες με
τρίτες χώρες ή υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες
ώστε να προβλέπεται διοικητικός και τεχνικός συντονισμός ανα
φορικά με δικαιώματα στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος
ή άλλων υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου με απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών.»
28) Τα άρθρα 27, 28 και 29 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 27
Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την επιφύλαξη
ισοδύναμων μέτρων
1.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το κοινοτικό
σύστημα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης,
εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση
περί εκπομπών χαμηλότερων από 25 000 τόνους ισοδύναμου
CO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονο
μαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από 35 MW, εξαιρουμένων
των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που
προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α)
και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν

Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν
ισοδύναμα μέτρα.
2.
Εάν, μετά το πέρας περιόδου τριών μηνών από την
ημερομηνία κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή
δεν προβάλλει αντίρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι μηνών,
τότε ο αποκλεισμός λογίζεται εγκριθείς.
Κατόπιν της επιστροφής των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά
την οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο κοινοτικό σύστημα, η
εγκατάσταση εξαιρείται και το κράτος μέλος δεν εκχωρεί στην
εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το
άρθρο 10α.
3.
Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο κοινοτικό
σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), χορηγούνται
όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 10α, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα
δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές
αφαιρούνται από την ποσότητα που πρόκειται να
εκπλειστηριάσει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, το
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.
Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο κοινοτικό σύστημα για
το υπόλοιπο της περιόδου εμπορίας.
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4.
Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο κοινοτικό
σύστημα κατά την περίοδο 2008-2012, μπορούν να
εφαρμοστούν απλουστευμένες απαιτήσεις όσον αφορά την
εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον
καθορισμό εκπομπών κατά τα τρία έτη που προηγούνται της
κοινοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1.

Άρθρο 28
Εφαρμοστέες προσαρμογές μετά την έγκριση από την
Κοινότητα μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις
κλιματικές αλλαγές
1.
Το αργότερο τρεις μήνες μετά την υπογραφή από την
Κοινότητα μιας μελλοντικής διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή
του κλίματος, η οποία θα επιβάλλει έως το 2020 υποχρεωτικές
μειώσεις των εκπομπών αερίων που υπερβαίνουν το 20 % σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τη δέσμευση για
μείωση 30 % την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην οποία
αξιολογούνται, ειδικότερα, τα κάτωθι στοιχεία:
α)

η φύση των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των
διεθνών διαπραγματεύσεων καθώς και των δεσμεύσεων που
ανελήφθησαν από άλλες αναπτυγμένες χώρες για μειώσεις
εκπομπών συγκρίσιμες με αυτές της Κοινότητας και των
δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι πιο προηγμένες οικονομικώς
αναπτυσσόμενες χώρες για επαρκή συμβολή αναλόγως των
ευθυνών και των αντίστοιχων ικανοτήτων ∙τους

β)

οι συνέπειες της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική
αλλαγή και, κατά συνέπεια, οι επιλογές που απαιτούνται σε
επίπεδο Κοινότητας, προκειμένου να κινηθεί προς την
κατεύθυνση του πιο φιλόδοξου στόχου της κατά 30 %
μείωσης με ισόρροπο, διαφανή και δίκαιο τρόπο,
λαμβάνοντας υπόψη το έργο που επιτελέστηκε κατά την
πρώτη περίοδο δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του ∙Κιότο

γ)

η ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών βιομηχανιών της
Κοινότητας στο πλαίσιο των κινδύνων διαρροών ∙άνθρακα

δ)

η επίπτωση της διεθνούς συμφωνίας σε άλλους οικονομι
κούς τομείς της ∙Κοινότητας

ε)

ο αντίκτυπος στο γεωργικό τομέα της Κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων διαρροής ∙άνθρακα

στ) κατάλληλες διαδικασίες για τη συμπερίληψη των εκπομπών
και των μετακινήσεων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης,
την αλλαγή χρήσεων γης και τη δασοκομία στην ∙Κοινότητα
ζ)

η)

η δενδροφύτευση, η αναδάσωση και η αποτραπείσα
αποδάσωση και υποβάθμιση των δασών σε τρίτες χώρες σε
περίπτωση
καθιέρωσης
διεθνώς
αναγνωρισμένου
συστήματος στο συγκεκριμένο ∙πλαίσιο
η ανάγκη συμπληρωματικών κοινοτικών πολιτικών και
μέτρων, ιδίως όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Κοινότητας
και των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
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2.
Με βάση την έκθεση της παραγράφου 1, η Επιτροπή,
ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με την
παράγραφο 1, με σκοπό η τροποποιητική οδηγία να τεθεί σε ισχύ
με την έγκριση από πλευράς Κοινότητας της διεθνούς συμφωνίας
για τις κλιματικές αλλαγές και στο πλαίσιο της δέσμευσης για
μείωση των εκπομπών που θα υλοποιηθεί βάσει της συμφωνίας
αυτής.
Η πρόταση αυτή βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της οικο
νομικής απόδοσης και της αποτελεσματικότητας από απόψεως
κόστους, καθώς και της δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στον επι
μερισμό της προσπάθειας μεταξύ κρατών μελών.
3.
Η πρόταση αυτή επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση,
στους φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν CER, ERU ή
άλλα πιστωτικά μόρια από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει
τη διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, επιπλέον των
πιστωτικών μορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
4.
Περιλαμβάνει επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα
μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμβολή στην επίτευξη των
υποχρεωτικών μειώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατά
διαφανή, ισόρροπο και δίκαιο τρόπο, ειδικότερα δε την εφαρ
μογή μέτρων για τη χρήση επιπρόσθετων τύπων πιστωτικών
μορίων έργων από φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο κοι
νοτικό σύστημα, πέραν αυτών που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 11α ή τη χρήση από τέτοιους
φορείς εκμετάλλευσης άλλων μηχανισμών οι οποίοι
δημιουργούνται δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας για την κλιμα
τική αλλαγή, όπως αρμόζει.
5.
Η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μεταβατικά και
προσωρινά μέτρα εν αναμονή της έναρξης ισχύος της διεθνούς
συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές.
Άρθρο 29
Έκθεση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της
αγοράς άνθρακα
Σε περίπτωση που, με βάση τις τακτικές εκθέσεις για την αγορά
άνθρακα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, η Επι
τροπή έχει στοιχεία ότι η αγορά άνθρακα δεν λειτουργεί εύρυθμα,
υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την
περίπτωση, με προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της
διαφάνειας της αγοράς άνθρακα και στη θέσπιση μέτρων για τη
βελτίωση της λειτουργίας της».
29) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 29α
Μέτρα σε περίπτωση υπερβολικών διακυμάνσεων της τιμής
1.
Σε περίπτωση που, για περίοδο άνω των έξι συναπτών
μηνών, η τιμή των δικαιωμάτων υπερβαίνει το τριπλάσιο της
μέσης τιμής των δικαιωμάτων των δύο προηγούμενων ετών στην
ευρωπαϊκή αγορά άνθρακος, η Επιτροπή συγκαλεί αμέσως
συνεδρίαση της επιτροπής που ιδρύθηκε με το άρθρο 9 της
απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.
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2. Σε περίπτωση που η εξέλιξη της τιμής που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 δεν αντιστοιχεί στη μεταβολή θεμελιωδών
στοιχείων της αγοράς, μπορεί να θεσπιστεί ένα από τα κάτωθι
μέτρα, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης της τιμής:
α)

β)

ένα μέτρο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να
εκπλειστηριάσουν μέρος της ποσότητας που πρόκειται να
διατεθεί μέσω ∙πλειστηριασμού
ένα μέτρο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να
εκπλειστηριάσουν μέχρι το 25 % του υπολοίπου των
δικαιωμάτων στο απόθεμα των νεοεισερχομένων.

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαχειριστική
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4.
3.
Κάθε μέτρο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εκθέσεις που
υποβάλλει η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 29, καθώς και όλες τις σχε
τικές πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.
4.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών
καθορίζονται στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10
παράγραφος ∙4.»
30) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται
στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.
31) Παρεμβάλλονται τα παραρτήματα IΙα και IΙβ όπως αναφέρεται
στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.
32) Το παράρτημα III διαγράφεται.
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Ωστόσο, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν προς το άρθρο 9α
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως εισάγεται από το
άρθρο 1 σημείο 10 της παρούσας οδηγίας, καθώς και προς το
άρθρο 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιείται από το
άρθρο 1 σημείο 13 της παρούσας οδηγίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου
2009 το αργότερο.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι διατάξεις αυτές, όταν
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή
τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον τρόπο της αναφοράς αυτής.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη
μέλη σχετικώς.
Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη
Οι διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2004/101/ΕΚ και την οδηγία 2008/101/ΕΚ, και τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 εξακολουθούν να ισχύουν έως την
31η Δεκεμβρίου 2012.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 2
Μεταφορά
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών
και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση
που διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές
δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών προστίθενται από κοινού.
3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον
αυτή θα περιληφθεί στο κοινοτικό σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν
τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες
οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων,
κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων
μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω
των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις “μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα”
περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της
μονάδας.
4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται ως ονομαστική θερμική
ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα ως προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο
κοινοτικό σύστημα.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε δραστηριότητας του
παρόντος παραρτήματος, όλες οι μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αποτέφρωση
επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος
κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.
Δραστηριότητες

Αέρια του θερμοκηπίου

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική
κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης
επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Διοξείδιο του άνθρακα

Διύλιση ορυκτελαίων

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή οπτάνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των θειούχων ενώσεων) φρύξη ή
πυροσυσσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη)
συμπεριλαμβανομένης και της συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω
των 2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων (περιλαμβανομένων
σιδηροκραμάτων) όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομα
στική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες επεξεργασίας
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδες έλασης, κλίβανοι αναθέρμανσης,
κλίβανοι ανόπτησης, μονάδες σφυρηλάτησης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης
και όξινου καθαρισμού.

Διοξείδιο του άνθρακα

Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου.

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις
καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπου περιλαμβάνεται
η παραγωγή κραμάτων, ο εξευγενισμός, η χύτευση κ.λπ., όπου λειτουργούν
μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση
(συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται ως αναγωγικά
μέσα) άνω των 20 MW.

Διοξείδιο του άνθρακα
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Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού
δυναμικού άνω των 500 τόνων την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγω
γικού δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή μαγνησίτη σε περιστρο
φικούς κλιβάνους ή άλλους καμίνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50
τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής
ινών γυαλιού, με τηκτική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο, κεραμίδια στέγης, πλίνθοι,
πυρίμαχοι πλίνθοι, πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με παραγω
γική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα με χρήση γυαλιού,
πετρώματος ή σκωρίας με τηκτική παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20
τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή για την παραγωγή
γυψοσανίδων και άλλων προϊόντων γύψου, όπου λειτουργούν μονάδες
καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού δυναμικού άνω των 20
τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η απανθράκωση οργανικών
ουσιών όπως ελαίων, πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης και πυρόλυσης,
όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική θερμική
κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή νιτρικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή απιδικού οξέους

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή αμμωνίας

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων με πυρόλυση,
αναμόρφωση, μερική ή πλήρη οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες, παρα
γωγικού δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύνθεσης με αναμόρφωση ή μερική
οξείδωση παραγωγικού δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και διτανθρακικού νατρίου
(NaHCO3)

Διοξείδιο του άνθρακα

Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από
την παρούσα οδηγία για τους σκοπούς μεταφοράς και γεωλογικής
αποθήκευσης σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας
2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για γεωλογική αποθήκευση σε
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου
εγκατάσταση, δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

σε

αποθηκευτική
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Αεροπορικές μεταφορές
Πτήσεις από ή προς αεροδρόμια ευρισκόμενα στο έδαφος κράτους μέλους
όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.
Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται:
α)

οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο
πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού
οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων
και υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη, εφόσον η εν λόγω
μετακίνηση τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό στο σχέδιο
∙πτήσης

β)

οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με στρατιωτικό αεροσκάφος,
καθώς και οι τελωνειακές και αστυνομικές ∙πτήσεις

γ)

οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και διάσωση, οι πυροσβεστικές
πτήσεις, οι ανθρωπιστικές πτήσεις και οι πτήσεις των ιατρικών
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί από την ενδεδειγμένη
∙
αρμόδια αρχή

δ)

οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικώς βάσει κανόνων πτήσης εξ
όψεως, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα 2 της σύμβασης του
∙Σικάγου

ε)

οι πτήσεις που τερματίζονται στο αεροδρόμιο από το οποίο
απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν
πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση ∙προσγείωση

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για την
απόκτηση πτυχίου ή τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου
διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο
σχέδιο πτήσης, υπό τον όρο ότι οι πτήσεις αυτές δεν χρησιμεύουν για
τη μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, ούτε για τον εντοπισμό θέσης
ή τη διαπεραίωση ∙αεροσκάφους
ζ)

οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για επιστημονική έρευνα ή
για τον έλεγχο, τη δοκιμή ή την πιστοποίηση αεροσκαφών ή εξοπλι
∙
σμού, είτε αερομεταφερόμενου είτε επίγειου

Η)

οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος με πιστοποιημένη μέγιστη
μάζα απογείωσης κάτω των 5 700 ∙kg

θ)

οι πτήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια των υποχρεώσεων παροχής
δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92 για τα δρομολόγια εντός των εξόχως απόκεντρων
περιοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 299 παράγραφος 2, της
συνθήκης ή για δρομολόγια όπου η προβλεπόμενη χωρητικότητα δεν
υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις ετησίως και

ι)

οι πτήσεις οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η παρούσα διάταξη, θα ενέπιπταν
στο πεδίο της δραστηριότητας αυτής, που εκτελούνται από φορέα
εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών:
—

λιγότερες από 243 πτήσεις ανά περίοδο για τρεις συνεχόμενες
τετράμηνες περιόδους, ή

—

πτήσεις με συνολικές ετήσιες εκπομπές μικρότερες από 10 000
τόνους ετησίως.

Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο
πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού
οικογενειακού κύκλου του/της, αρχηγών κρατών, αρχηγών
κυβερνήσεων και υπουργών, κράτους μέλους δεν μπορούν να
εξαιρούνται βάσει της παρούσας διάταξης.

5.6.2009
Αέρια του θερμοκηπίου

Διοξείδιο του άνθρακα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα παραρτήματα ως παράρτημα ΙΙα και παράρτημα ΙΙβ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων που τίθενται προς εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην Κοινότητα με
στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος
Ποσοστό του κράτους μέλους

Βέλγιο

10 %

Βουλγαρία

53 %

Τσεχική Δημοκρατία

31 %

Εσθονία

42 %

Ελλάδα

17 %

Ισπανία

13 %

Ιταλία

2%

Κύπρος

20 %

Λεττονία

56 %

Λιθουανία

46 %

Λουξεμβούργο

10 %

Ουγγαρία

28 %

Μάλτα

23 %

Πολωνία

39 %

Πορτογαλία

16 %

Ρουμανία

53 %

Σλοβενία

20 %

Σλοβακία

41 %

Σουηδία

10 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ), ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ 20 %
Κράτος μέλος

Κατανομή του 2 % έναντι της βάσεως του Κιότο σε ποσοστά

Βουλγαρία

15 %

Τσεχική Δημοκρατία

4%

Εσθονία

6%

Ουγγαρία

5%

Λεττονία

4%

Λιθουανία

7%

Πολωνία

27 %

Ρουμανία

29 %

Σλοβακία

3 %»

L 140/88

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

5.6.2009

ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την
προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η
οδηγία 93/12/ΕΟΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

σε θείο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων
χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Η Κοινότητα δεσμεύθηκε με το πρωτόκολλο του Κιότο να
επιτύχει στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την
περίοδο 2008-2012. Η Κοινότητα δεσμεύθηκε επίσης για
μείωση κατά 30 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως
το 2020, στο πλαίσιο παγκόσμιας συμφωνίας και για μείωση
20 % μονομερώς. Όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλουν σε
αυτούς τους στόχους.

(4)

Μία πτυχή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις
μεταφορές έχει αντιμετωπιστεί με την κοινοτική πολιτική για
το CO2 και τα αυτοκίνητα. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται
για τις μεταφορές ευθύνονται για σημαντικό μερίδιο των
συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Κοινότητας.
Η παρακολούθηση και η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου μπορεί
να συμβάλει στην εκπλήρωση από την Κοινότητα των στόχων
για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω περιορισμού
του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

(5)

Η Κοινότητα έχει θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που
περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων από ελαφρά και βαρέα φορ
τηγά οχήματα. Οι προδιαγραφές για τα καύσιμα είναι ένας από
τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την τήρηση αυτών
των ορίων εκπομπών.

(6)

Παρεκκλίσεις από τη μέγιστη τάση ατμών βενζίνης κατά τη
θερινή περίοδο θα πρέπει να περιορίζονται στα κράτη μέλη με
χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά τη θερινή περίοδο.
Είναι συνεπώς σκόπιμο να διευκρινιστεί σε ποια κράτη μέλη θα
πρέπει να επιτραπεί παρέκκλιση. Πρόκειται, καταρχήν, για τα
κράτη μέλη στα οποία η μέση θερμοκρασία στο μεγαλύτερο
μέρος του εδάφους τους είναι κάτω των 12 °C για τουλάχιστον
δύο από τους τρεις μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

(7)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα
κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (6), καθορίζει
όρια εκπομπών για τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε
μη οδικά κινητά μηχανήματα. Πρέπει να προβλεφθούν καύσιμα
που να καθιστούν δυνατή την ορθή λειτουργία των κινητήρων
αυτών των μηχανημάτων.

(8)

Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου
20 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα.
Μία προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αυτών είναι η
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 95 και το άρθρο 175 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το
άρθρο 1 παράγραφος 5 και το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (3) καθορίζει
ελάχιστες προδιαγραφές για τη βενζίνη και το ντίζελ που
χρησιμοποιούνται στα οδικά οχήματα και στα μη οδικά κινητά
μηχανήματα που καθορίζονται για λόγους υγείας και
περιβάλλοντος.
Ένας από τους στόχους που ορίζονται στο έκτο κοινοτικό
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που υιοθετήθηκε με την
απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ (4) της 22ας Ιουλίου 2002
είναι η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν θα έχουν
ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις ή κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Επιτροπή, στη δήλωσή
της που συνοδεύει την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008,
σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (5), αναγνωρίζει την ανάγκη
περιορισμού των εκπομπών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων,
προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος για την
υλοποίηση των στόχων που καθορίστηκαν στο έκτο
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και προβλέπει ιδίως την
υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες αναμένεται
να μειώσουν περαιτέρω τις επιτρεπόμενες εθνικές εκπομπές
βασικών ρύπων των κρατών μελών, να περιορίσουν τις
εκπομπές που συνδέονται με τον εφοδιασμό των
βενζινοκίνητων οχημάτων στα πρατήρια καυσίμων και να
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της περιεκτικότητας των καυσίμων

(1) ΕΕ C 44 της 16.2.2008, σ. 53.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009.
(3) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.
(4) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 43.

που

(6) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
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ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με
διαφόρους τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της
Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις
οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί μηχανισμός με
τον οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που
προμηθεύουν και να τις μειώνουν από το 2011 και μετά. Η
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα θα πρέπει να
είναι πανομοιότυπη με εκείνη που καθορίζεται για τους σκο
πούς της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (1).

(9)

Οι προμηθευτές θα πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, να
μειώσουν βαθμιαία τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον
κύκλο ζωής μέχρι και κατά 10 % ανά μονάδα ενέργειας από
καύσιμα και ενέργεια που παρέχονται. Αυτή η μείωση πρέπει
να ανέρχεται τουλάχιστον σε 6 % έως το 2020, σε σύγκριση
με το μέσο επίπεδο EE των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τον κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά
καύσιμα το 2010, μέσω της χρήσης βιοκαυσίμων,
εναλλακτικών καυσίμων και μειώσεων της καύσης και του
εξαερισμού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Με την επιφύλαξη
επανεξέτασης, στην ανωτέρω μείωση πρέπει να περιλαμβάνεται
περαιτέρω μείωση κατά 2 % που θα επιτευχθεί με τη χρήση
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών δέσμευσης και
αποθήκευσης του άνθρακα και ηλεκτρικών οχημάτων και
περαιτέρω μείωση κατά 2 % που θα επιτευχθεί με την αγορά
πιστωτικών μορίων βάσει του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης
του πρωτοκόλλου του Κιότο. Αυτές οι επιπρόσθετες μειώσεις
δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ή για
τους προμηθευτές καυσίμων με την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας. Η επανεξέταση θα πρέπει να αναφέρεται
στον μη δεσμευτικό χαρακτήρα τους.

(10)

Η παραγωγή βιοκαυσίμων θα πρέπει να είναι αειφόρος. Συν
επώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, τα βιοκαύσιμα τα οποία
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμμόρφωση προς το στόχο
της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να
πληρούν τους στόχους αειφορίας που θέτει η παρούσα οδηγία.
Για να εξασφαλισθεί μια συνεκτική προσέγγιση μεταξύ ενερ
γειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και προκειμένου να
αποφευχθούν το επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις και οι
αντιφάσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα μιας
μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι σημαντικό να προβλέπονται
τα ίδια κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα για τους σκο
πούς της παρούσας οδηγίας αφενός και για τους σκοπούς της
οδηγίας 2009/28/ΕΚ αφετέρου. Για τους ίδιους λόγους, θα
πρέπει να αποφεύγεται στο πλαίσιο αυτό η διπλή υποβολή
εκθέσεων. Πέραν τούτου, η Επιτροπή και οι αρμόδιες εθνικές
αρχές θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους στο
πλαίσιο μιας επιτροπής αρμόδιας ειδικά για ζητήματα
αειφορίας.

(1) Βλ. σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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(11)

Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τα
βιοκαύσιμα, καθώς και η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για
βιοκαύσιμα, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την ενθάρρυνση της
καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω
εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για την ανθρωπότητα
αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να
διαφυλαχθούν. Επιπλέον, οι καταναλωτές της Κοινότητας θα
θεωρούσαν ηθικά απαράδεκτο η αυξημένη από μέρους τους
χρήση βιοκαυσίμων να μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την
καταστροφή εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους λόγους
αυτούς, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να
επωφεληθούν από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από περιοχές με
βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση περιοχών που
χαρακτηρίζονται για την προστασία της φύσης ή για την
προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή κινδυνευόντων από
εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η σχετική αρμόδια
αρχή αποδεικνύει ότι η παραγωγή πρώτων υλών δεν
παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς. Σύμφωνα με τα κριτήρια
αειφορίας, ως δάσος με βιοποικιλότητα θα πρέπει να νοείται το
πρωτογενές δάσος κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Οργα
νισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)
στην αξιολόγησή του για τους παγκόσμιους δασικούς πόρους,
την οποία οι χώρες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν για να
αναφέρουν την έκταση των πρωτογενών δασών ή το δάσος που
προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία για την προστασία
της φύσης. Περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου συγκομίζονται
δασικά προϊόντα πλην του ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της
ανθρώπινης δραστηριότητας είναι περιορισμένες. Άλλοι τύποι
δασών, όπως ορίζονται από τον FAO, όπως τα τροποποιημένα
φυσικά δάση, τα ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα πρέπει
να θεωρούνται ως πρωτογενή δάση. Επιπροσθέτως, λόγω της
μεγάλης βιοποικιλότητας ορισμένων λειμώνων, τόσο των
εύκρατων
όσο
και
των
τροπικών
κλιμάτων,
συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των στεπών, των
θαμνωδών περιοχών και των βοσκοτόπων υψηλής
βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που
παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν λόγω
εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλα
κριτήρια και γεωγραφικές ζώνες για να ορίσει αυτούς τους
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες σύμφωνα με τα βέλτιστα
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή πρότυπα.

(12)

Κατά τον υπολογισμό του αντικτύπου των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από τη μετατροπή των εδαφών, οι οικονομικοί
φορείς θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πραγματικές
τιμές αποθεμάτων άνθρακα συνδεόμενες με τη χρήση γης ανα
φοράς και τη χρήση γης μετά τη μετατροπή. Θα πρέπει επίσης
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πρότυπες τιμές. Το έργο
της διακυβερνητικής ομάδας μελετών των αλλαγών του
κλίματος είναι κατάλληλη βάση για τέτοιες πρότυπες τιμές. Το
έργο αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή διατυπωμένο σε μορφή
που να είναι άμεσα εφαρμόσιμη από τους οικονομικούς φορείς.
Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εκδώσει κατευθυντήριες
γραμμές για το έργο αυτό που θα χρησιμεύσουν ως βάση για
τον υπολογισμό των τροποποιήσεων στα αποθέματα άνθρακα
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, όπου θα
περιλαμβάνονται όσον αφορά τις δασικές περιοχές με
συγκόμωση μεταξύ 10 % και 30 %, οι σαβάνες, οι θαμνώδεις
περιοχές και οι βοσκότοποι.
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(13)

Είναι σκόπιμο να αναπτύξει η Επιτροπή μεθοδολογίες με σκοπό
την αξιολόγηση του αντικτύπου της αποστράγγισης τυρφώνων
στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

(14)

Δεν θα πρέπει να αλλάξουν χρήση με σκοπό την παραγωγή
βιοκαυσίμων, τα εδάφη των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε
σε απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία δεν θα
μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεδομένου
του επείγοντος χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής του
κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη μείωση των αερίων
θερμοκηπίου χάρη στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτό θα
απέτρεπε άσκοπες και επαχθείς έρευνες στους οικονομικούς
φορείς και τη μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα άνθρακα
που εκ των υστέρων θα αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για παρα
γωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα. Η απογραφή των
παγκόσμιων αποθεμάτων άνθρακα δείχνει ότι οι υγροβιότοποι
και οι περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση με
συγκόμωση μεγαλύτερη του 30 % θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατηγορία. Οι περιοχές που
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση με συγκόμωση ανάμεσα σε
10 % και 30 %, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εν λόγω
κατηγορία, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία
αποδεικνύεται ότι το απόθεμά τους σε άνθρακα είναι τόσο
χαμηλό ώστε να δικαιολογεί τη μετατροπή τους σύμφωνα με
τους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Η αναφορά των
υγροβιοτόπων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που
περιέχει η σύμβαση για τους υγροβιότοπους διεθνούς
σημασίας που υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στο
Ραμσάρ.

(15)

(16)

Τα κίνητρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή βιοκαυσίμων
παγκοσμίως. Όταν τα βιοκαύσιμα προέρχονται από πρώτες
ύλες που παράγονται εντός της Κοινότητας, θα πρέπει να
συμμορφώνονται και προς τις κοινοτικές περιβαλλοντικές
απαιτήσεις για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για την προστασία της ποιότητας των υπόγειων και
των επιφανειακών υδάτων, και προς τις κοινωνικές απαιτήσεις.
Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων σε
ορισμένες τρίτες χώρες ενδέχεται να μην τηρεί στοιχειώδεις
περιβαλλοντικές ή κοινωνικές απαιτήσεις. Επομένως, είναι
σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη πολυμερών και διμερών
συμφωνιών και εθελοντικών διεθνών ή εθνικών συστημάτων
που να καλύπτουν τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέματα, ώστε να προάγεται η αειφόρος παραγωγή βιοκαυσίμων
παγκοσμίως. Ελλείψει συμφωνιών ή συστημάτων αυτού του
είδους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους οικο
νομικούς φορείς να υποβάλουν εκθέσεις για τα εν λόγω
ζητήματα.
Τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος θα είναι αποτελε
σματικά μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη συμπεριφορά των
παραγόντων της αγοράς. Οι παράγοντες της αγοράς θα
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μόνο εάν τα βιοκαύσιμα που
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως προς την τιμή σε
σύγκριση με όσα δεν πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης, υπάρχει φυσικός δεσμός μεταξύ της παρα
γωγής βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και
της κατανάλωσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα, ο οποίος
δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης και διασφαλίζει την πριμοδότηση τιμής η οποία είναι
υψηλότερη από ότι σε συστήματα όπου δεν υπάρχει τέτοιος
δεσμός. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα
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βιοκαύσιμα που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας θα μπορούν
να πωληθούν σε υψηλότερη τιμή, για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα του
ισοζυγίου μάζας. Αυτό θα πρέπει να διαφυλάσσει την
ακεραιότητα του συστήματος αποφεύγοντας παράλληλα την
επιβολή αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη βιομηχανία.
Ωστόσο, θα πρέπει να μελετηθούν και άλλες μέθοδοι
εξακρίβωσης.

(17)

Όπου χρειάζεται, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως
υπόψη την αξιολόγηση οικοσυστημάτων της χιλιετηρίδας που
περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τη διατήρηση τουλάχιστον των
τομέων αυτών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες
οικοσυστήματος σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως η προστασία
της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της διάβρωσης.

(18)

Τα παραπροϊόντα από την παραγωγή και χρήση καυσίμων θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μέθοδος υποκατάστασης
θεωρείται κατάλληλη για τους σκοπούς της ανάλυσης πολι
τικής, αλλά όχι για κανονιστικούς σκοπούς που αφορούν τους
μεμονωμένους φορείς και τις μεμονωμένες αποστολές
καυσίμων για μεταφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μέθοδος
που θεωρείται η πλέον κατάλληλη είναι η μέθοδος της κατα
νομής ενέργειας διότι εφαρμόζεται εύκολα, είναι προβλέψιμη
σε βάθος χρόνου, ελαχιστοποιεί τα αντιπαραγωγικά κίνητρα
και παράγει αποτελέσματα τα οποία γενικά είναι συγκρίσιμα με
εκείνα που παράγει η μέθοδος υποκατάστασης. Για τους σκο
πούς της ανάλυσης πολιτικής, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης,
στις εκθέσεις της, να παρουσιάζει αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποκατάστασης.

(19)

Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική
επιβάρυνση θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος
προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής
βιοκαυσίμων, ο οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και να
επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπιστα δεδομένα.
Για τα βιοκαύσιμα θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται το επίπεδο
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θεσπίζεται
στον εν λόγω κατάλογο. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη
τιμή μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής
είναι χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που
επιθυμούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το
συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει να υποχρεούνται να
καταδεικνύουν ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών που
προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι
κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό
των προκαθορισμένων τιμών.

(20)

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών
των προκαθορισμένων τιμών είναι σκόπιμο να λαμβάνονται
από ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές και, ανάλογα με την
περίπτωση, να επικαιροποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών των πηγών αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να
παροτρύνει τις πηγές αυτές να εξετάζουν, κατά τις επικαιρο
ποιητικές τους εργασίες, τις εκπομπές από την καλλιέργεια,
τον αντίκτυπο των περιφερειακών και των κλιματικών
συνθηκών, τον αντίκτυπο της καλλιέργειας με αειφόρους γεωρ
γικές μεθόδους και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τις επι
στημονικές συμβολές των παραγωγών τόσο στις τρίτες χώρες
όσο και εντός της Κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.
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(21)

Προκειμένου να μην ενθαρρυνθεί η καλλιέργεια πρώτων υλών
για βιοκαύσιμα σε εδάφη όπου αυτό θα οδηγούσε σε υψηλές
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η χρήση των προκαθορισμένων
τιμών για την καλλιέργεια θα πρέπει να περιορίζεται σε
περιοχές όπου αυτή η επίπτωση μπορεί να αποκλειστεί μετά
βεβαιότητας. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοι
κητική επιβάρυνση, είναι σκόπιμο να καθορίσουν τα κράτη
μέλη εθνικούς ή περιφερειακούς μέσους όρους εκπομπών από
την καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
λιπασμάτων.

(22)

Η παγκόσμια ζήτηση πρώτων υλών αυξάνεται συνεχώς. Η
αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα αντιμετωπιστεί εν μέρει με την
αύξηση των εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία. Η
αποκατάσταση των εδαφών που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά ή
μολυνθεί έντονα και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, ως έχουν, για γεωργική παραγωγή, αποτε
λεί μέσο για την αύξηση των εδαφών που είναι διαθέσιμα για
την καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των βιοκαυσίμων θα
συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης γεωργικών πρώτων υλών,
το σύστημα αειφορίας θα πρέπει να προάγει την αποκατάσταση
των εδαφών που έχουν υποβαθμιστεί. Ακόμη και αν τα
βιοκαύσιμα παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από
ήδη καλλιεργούμενες εκτάσεις, η καθαρή αύξηση της ζήτησης
καλλιεργειών η οποία οφείλεται στην προώθηση των
βιοκαυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε
εκτάσεις με υψηλό απόθεμα άνθρακα, οπότε θα μπορούσε να
επιφέρει απώλεια αποθεμάτων άνθρακα. Για να μετριαστεί ο
κίνδυνος αυτός, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν συνοδευτικά
μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερος ρυθμός
αύξησης της παραγωγικότητας σε εκτάσεις που
χρησιμοποιούνται ήδη για καλλιέργειες, η χρήση
υποβαθμισμένων εκτάσεων και η θέσπιση απαιτήσεων
αειφορίας, ανάλογων με εκείνες που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην
Κοινότητα, σε άλλες χώρες κατανάλωσης βιοκαυσίμων. Η Επι
τροπή θα πρέπει να αναπτύσσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για
να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που
προκαλούνται από έμμεσες αλλαγές χρήσης γης. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει, βάσει των
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, ιδίως, μεταξύ
άλλων, την ένταξη ενός συντελεστή για τις έμμεσες αλλαγές
χρήσης γης στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και την ανάγκη να δώσει κίνητρα για την παρα
γωγή βιοκαυσίμων με αειφόρο τρόπο, η οποία θα ελαχιστο
ποιεί την επίδραση της αλλαγής της χρήσης γης και θα
βελτιώνει την αειφορία των βιοκαυσίμων σχετικά με την έμμεση
αλλαγή για χρήσης γης. Κατά την ανάπτυξη αυτής της
μεθοδολογίας η Επιτροπή θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξετάσει
τις δυνητικές επιπτώσεις έμμεσης αλλαγής χρήσης γης των
βιοκαυσίμων που παράγονται από μη εδώδιμες κυτταρινούχες
ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες.

(23)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 7β έως
7ε της οδηγίας 98/70/ΕΚ προάγουν επίσης τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς εναρμονίζοντας τα κριτήρια αειφορίας για
τα βιοκαύσιμα για λόγους καταλογισμού των στόχων δυνάμει
της εν λόγω οδηγίας και με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν,
κατά το άρθρο 7β παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας, τις
συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα βιοκαύσιμα
τα οποία συμμορφώνονται προς τους εν λόγω όρους, τα μέτρα
αυτά βασίζονται στο άρθρο 95 της συνθήκης.
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(24)

Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του
αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η σταθερή βούληση
εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας, επιβάλλουν περιοδική
επανεξέταση των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία να
βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των επιπτώσεων
που έχουν στις εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα
ως συστατικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποβάλλονται
τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του
διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

(25)

Με τη χρησιμοποίηση απορρυπαντικών είναι δυνατόν να
διατηρούνται καθαροί οι κινητήρες και, με τον τρόπο αυτό, να
μειωθούν οι εκπομπές ρύπων. Μέχρι τώρα δεν έχει καθιερωθεί
ικανοποιητικός τρόπος δοκιμών, σε δείγματα καυσίμων, ως
προς τις απορρυπαντικές τους ιδιότητες. Κατά συνέπεια, η
ευθύνη ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τα οφέλη των
απορρυπαντικών και της χρήσης τους βαρύνει τους προμη
θευτές καυσίμων και οχημάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει
να επανεξετάσει κατά πόσον περαιτέρω εξελίξεις θα μπορούν
να οδηγήσουν σε καλύτερη προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση
της χρήσης και των οφελών από τα απορρυπαντικά.

(26)

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την προσθήκη αιθανόλης
στη βενζίνη, ιδίως δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές
εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν ότι η τάση ατμών
μειγμάτων αιθανόλης δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα
πρέπει να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από την εφαρ
μογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

(27)

Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη αυξάνει την τάση ατμών
του καυσίμου που προκύπτει, ενώ η τάση ατμών των μειγμάτων
βενζίνης πρέπει να παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να
περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

(28)

Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα μη
γραμμική μεταβολή της τάσης ατμών του μείγματος καυσίμου
που προκύπτει. Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα
παρέκκλισης από το ανώτατο όριο της τάσης ατμών των εν
λόγω μειγμάτων κατά τη θερινή περίοδο αφού προβεί η Επι
τροπή στη δέουσα αξιολόγηση. Η παρέκκλιση θα πρέπει να
υπόκειται στην προϋπόθεση περί συμμόρφωσης προς την κοι
νοτική νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Η
παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική
αύξηση της τάσης ατμών που προκύπτει από την προσθήκη
συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη βενζίνη.

(29)

Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας
σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να εκπληρώνονται
οι στόχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια
πετρελαίου θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να διαθέτουν τις
απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών.
Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, αυξάνεται το όριο
της τάσης ατμών των μειγμάτων με αιθανόλη, με την επιφύλαξη
ορισμένων προϋποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.
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Σε ορισμένα παλαιά οχήματα δεν δικαιολογείται η χρήση
βενζίνης με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα. Τα οχήματα
αυτά μπορούν να ταξιδεύουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο.
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συνεχής
προμήθεια βενζίνης κατάλληλης για αυτά τα παλαιά οχήματα
για μεταβατική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίσουν τη δέουσα γεωγραφική κάλυψη που θα αντι
στοιχεί στη ζήτηση τέτοιου είδους βενζίνης κατόπιν
διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους φορείς. Η σήμανση
της βενζίνης, π.χ. Ε5 ή Ε10, πρέπει να συνάδει με το σχετικό
πρότυπο που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN).
Είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί το παράρτημα IV της οδηγίας
98/70/ΕΚ για να επιτραπεί η διάθεση στην αγορά καυσίμων
ντίζελ με υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα («B7») από
την προβλεπόμενη στο πρότυπο ΕΝ 590:2004 («B5»). Θα
πρέπει το πρότυπο αυτό να ενημερωθεί καταλλήλως και επίσης
να θεσπιστούν όρια για τεχνικές παραμέτρους που δεν
περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα, όπως είναι η
σταθερότητα οξείδωσης, το σημείο ανάφλεξης, το υπόλειμμα
άνθρακα, η περιεκτικότητα σε τέφρα, η περιεκτικότητα σε
ύδωρ, η συνολική νόθευση, η διάβρωση χάλκινου ελάσματος,
η λιπαντικότητα, το κινηματικό ιξώδες, το σημείο θόλωσης, το
σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου, η περιεκτικότητα σε
φωσφόρο, ο δείκτης οξύτητας, τα υπεροξείδια, η διακύμανση
δείκτη οξύτητας, η έμφραξη εγχυτήρα αγκίστρωσης και η
προσθήκη αντιοξειδωτικών προσθέτων.

(32)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εμπορία
βιοκαυσίμων, η CEN παροτρύνεται να συνεχίσει να εργάζεται
με ταχείς ρυθμούς για ένα πρότυπο που θα επιτρέπει την
προσθήκη στο ντίζελ συστατικών βιοκαυσίμων σε μεγαλύτερα
ποσοστά και, ιδίως, την ανάπτυξη ενός προτύπου για το «B10».

(33)

Για τεχνικούς λόγους απαιτείται όριο στην περιεκτικότητα σε
μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME). Ωστόσο, δεν απαιτείται
παρόμοιο όριο για άλλα συστατικά βιοκαυσίμων, όπως για
τους καθαρούς υδρογονάνθρακες με συμπεριφορά ντίζελ που
παράγονται από βιομάζα με τη χρήση της διεργασίας Fischer
Tropsch ή για το υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο.

(34)

Τα κράτη μέλη και Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα δέοντα
μέτρα για να διευκολύνουν τη διάθεση στην αγορά πετρελαίου
εσωτερικής καύσης περιεκτικότητας σε θείο 10ppm νωρίτερα
από την 1η Ιανουαρίου 2011.

(35)

Η χρήση ειδικών μεταλλικών προσθέτων, και ιδίως η χρήση
μεταλλικής ουσίας μεθυλοκυκλοπενταδιένυλο — τρικαρβου
νυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ), θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο
βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και θα μπορούσε να προκαλέσει
βλάβες στους κινητήρες των οχημάτων και στο σύστημα
ελέγχου των εκπομπών. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες
συνιστούν να μη γίνεται χρήση καυσίμων που περιέχουν μεταλ
λικά πρόσθετα και η χρήση αυτών των καυσίμων μπορεί να
προκαλέσει την ακύρωση της εγγύησης για το όχημα. Κατά
συνέπεια, είναι σκόπιμο να επανεξετάζονται διαρκώς οι
επιπτώσεις της χρήσης μεταλλικών προσθέτων ΜΜΤ στα
καύσιμα σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Εν αναμονή περαιτέρω αναθεώρησης είναι απαραίτητη
η λήψη μέτρων για να περιορισθεί η σοβαρότητα των βλαβών
που μπορεί να προκληθούν. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να
ορισθεί ένα ανώτατο όριο για τη χρήση των MMT στα καύσιμα,
με βάση τις επιστημονικές γνώσεις που υπάρχουν σήμερα.
Αυτό το όριο θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα

5.6.2009

πάνω μόνον αν η χρήση υψηλότερης δοσολογίας αποδειχθεί
ότι δεν προκαλεί παρενέργειες. Για να αποφευχθεί η ακύρωση
των εγγυήσεων για τα οχήματα των καταναλωτών λόγω
άγνοιας, θα πρέπει επίσης να είναι υποχρεωτική η σήμανση
όλων των καυσίμων που περιέχουν μεταλλικά πρόσθετα.
(36)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη
βελτίωση της νομοθεσίας (1), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να
καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία ανάμεσα στην
παρούσα οδηγία και στα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο,
και να τους δημοσιοποιούν.

(37)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας
98/70/ΕΚ θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(38)

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
θεσπίσει μέτρα εφαρμογής όσον αφορά τον μηχανισμό για την
παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, να προσαρμόσει τις μεθοδολογικές αρχές και
τιμές που χρειάζονται για την αξιολόγηση του κατά πόσον
έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αειφορίας σε σχέση με τα
βιοκαύσιμα, να αναθεωρήσει το όριο περιεκτικότητας του
καυσίμου σε MMT και να προσαρμόσει στην τεχνική και επι
στημονική πρόοδο τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των
καυσίμων, τις επιτρεπόμενες αναλυτικές μεθόδους σχετικά με
τις προδιαγραφές καυσίμων και την επιτρεπόμενη απόκλιση
της τάσης ατμών για τη βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν γενικό πεδίο εφαρ
μογής και έχουν εκπονηθεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με την προσαρμογή των
μεθοδολογικών αρχών και τιμών, πρέπει να εγκριθούν
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(39)

Στην οδηγία 98/70/ΕΚ προβλέπονται προδιαγραφές
καυσίμων, ορισμένες εκ των οποίων είναι πλέον περιττές.
Επιπλέον, η οδηγία περιλαμβάνει σειρά παρεκκλίσεων οι οποίες
έχουν παύσει να ισχύουν. Άρα, για λόγους σαφήνειας είναι
σκόπιμη η διαγραφή αυτών των διατάξεων.

(40)

Στην οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της
26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της
περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (3),
καθορίζονται ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση
καυσίμων για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Χρειάζεται να
αποσαφηνιστεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οδηγίας
1999/32/ΕΚ και της οδηγίας 98/70/ΕΚ, δεδομένου ότι και οι
δύο εν λόγω οδηγίες καθορίζουν όρια για τη μέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που
χρησιμοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για λόγους
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι λοιπόν σκόπιμο να
προσαρμοστούν οι εν λόγω οδηγίες, έτσι ώστε το όριο αυτό να
ορίζεται σε μία και μόνη νομοθετική πράξη.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.
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Έχουν αναπτυχθεί νέες και καθαρότερες τεχνολογίες
κινητήρων για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι κινητήρες
αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο καύσιμα πολύ χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο. Η περιεκτικότητα σε θείο των
καυσίμων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα μειωθεί το
ταχύτερο δυνατό.

(41)

(42)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν καταλλήλως οι
οδηγίες 98/70/ΕΚ και 1999/32/ΕΚ.

(43)

Η οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου
1993, σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων υγρών
καυσίμων σε θείο (1), έχει τροποποιηθεί ευρέως με την πάροδο
του χρόνου και, ως αποτέλεσμα αυτού, δεν περιέχει πλέον
ουσιαστικά στοιχεία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί.

(44)

Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας και συγκεκριμένα η
εξασφάλιση ενιαίας αγοράς καυσίμων για τις οδικές μεταφορές
και για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα και η τήρηση των
ελάχιστων επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος από τη
χρήση αυτών των καυσίμων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, μπορούν
να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητας, η Κοινότητα
δικαιούται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών,

2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

στο πρώτο εδάφιο:
i)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«3. “Πετρέλαια
εσωτερικής
καύσης
που
προορίζονται για χρήση από κινητά μη
οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων
των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργι
κούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη ανα
ψυχής”, οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το
πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ
2710 19 41 και 2710 19 45 (*) προορίζεται για
χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
94/25/ΕΚ (**),
97/68/ΕΚ (***)
****
και 2000/25/ΕΚ ( ) ∙
(*)

Η αρίθμηση των εν λόγω κωδικών συνδυασμένης
ονοματολογίας όπως ορίζεται στο κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.6.1987, σ. 1).
(**) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15.
(***) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
(****) ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. ∙1.»
ii)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«5. “κράτη μέλη με χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος”, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία,
Ιρλανδία, Λεττονία, Λιθουανία, Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

6.

“εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον
κύκλο ζωής”, όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών
CO2, CH4 και N2O που μπορούν να αποδοθούν
στα
καύσιμα
(περιλαμβανομένων
τυχόν
συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη
ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχε
τικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια,
περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης,
έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία
και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το
οποίο παράγονται.

7.

“εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα
ενέργειας”, η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται
με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια,
διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού
περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης
ενέργειας (το καύσιμο εκπεφρασμένο στη χαμηλή
θερμογόνο δύναμή του).

8.

“προμηθευτής”, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για
τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής
ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται
ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός
φορέας που έχει ορισθεί από κράτος μέλος.

9.

“βιοκαύσιμα”, ο όρος έχει την ίδια σημασία με
αυτόν της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (*).

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στην οδηγία 98/70/ΕΚ
Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και
τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη
θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα:
α)

β)

τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και
περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα
οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα
οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση,
λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των
κινητήρων ∙αυτών και
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τον κύκλο ζωής.».

(1) ΕΕ L 74 της 27.3.1993, σ. 81.
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(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.»
β)

η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται.
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Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός έξι μηνών
από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει την
παρέκκλιση που ζήτησε.

3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α)

οι παράγραφοι 2 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η βενζίνη μπορεί να
διατίθεται στην αγορά, στο έδαφός τους, μόνο εάν πληροί
τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο
παράρτημα I.
Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν όσον αφορά τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την
καθιέρωση βενζίνης με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο
10 mg/kg. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας
διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.
3.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να
εξασφαλίζουν τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγίστη
περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και μέγιστη
περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5 % έως το 2013 και μπορούν
να απαιτούν τη διάθεση στην αγορά αυτής της βενζίνης για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν το κρίνουν απαραίτητο.
Εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας πληροφόρησης
στους καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα της
βενζίνης σε βιοκαύσιμα και, ειδικότερα, την ενδεδειγμένη
χρήση των διαφόρων μειγμάτων βενζίνης.
4.
Τα κράτη μέλη όπου οι θερινές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος είναι χαμηλές μπορούν, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 5, να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά
κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης με μέγιστη τάση ατμών
70 kPa.
Τα κράτη μέλη στα οποία δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση
που εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο, μπορούν, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 5, να επιτρέπουν τη διάθεση
στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει
αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών 60 kPa και επιπροσθέτως
την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που
προσδιορίζεται στο παράρτημα III, υπό τον όρο ότι η
χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο.
5.
Όταν τα κράτη επιθυμούν να εφαρμόσουν είτε τη μία
είτε την άλλη παρέκκλιση που προβλέπονται στην
παράγραφο 4, κοινοποιούν την πρόθεσή τους στην Επι
τροπή και παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία. Η Επιτροπή
αξιολογεί τη σκοπιμότητα και τη διάρκεια της παρέκκλισης
λαμβάνοντας υπόψη αμφότερα τα ακόλουθα:
α)

την αποφυγή κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που
απορρέουν από την υψηλότερη τάση των ατμών,
περιλαμβανομένων των χρονικά περιορισμένων
αναγκών τεχνικής ∙προσαρμογής και

β)

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από την
υψηλότερη τάση ατμών και, ειδικότερα, τον αντίκτυπο
στη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία σχε
τικά με την ποιότητα του αέρα, τόσο στο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσο και στα άλλα κράτη
μέλη.

Εάν η αξιολόγηση της Επιτροπής δείξει ότι η παρέκκλιση θα
καταλήξει σε απουσία συμμόρφωσης προς την κοινοτική
νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα ή την ατμοσφαιρική
ρύπανση, περιλαμβανομένων των σχετικών οριακών τιμών
και ανώτατων ορίων εκπομπών, η εφαρμογή απορρίπτεται. Η
Επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις σχετικές τιμές
στόχους.
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6. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να
επιτρέπουν την εμπορία μολυβδούχου βενζίνης
περιεκτικότητας σε μόλυβδο κάτω των 0,15 g/l, σε μικρές
ποσότητες που να μην υπερβαίνουν το 0,03 % των
συνολικών πωλήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
από παλαιά χαρακτηριστικού τύπου οχήματα και να
διατεθούν μέσω ομάδων ειδικών ∙συμφερόντων.»
β)

η παράγραφος 7 διαγράφεται.

4) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4
Καύσιμο ντίζελ
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το καύσιμο ντίζελ να μπο
ρεί να διατίθεται στην αγορά στο έδαφός τους, μόνο εάν πληροί
τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα II.
Παρά τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ντίζελ με
περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME)
μεγαλύτερη από 7 %.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας
πληροφόρησης στους καταναλωτές όσον αφορά την
περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε
FAME.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από 1ης Ιανουαρίου 2008
το αργότερο, τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται
για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (περιλαμβανομένων
των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς
ελκυστήρες και για σκάφη αναψυχής να μπορούν να διατίθενται
στην αγορά στο έδαφός τους μόνον εάν η περιεκτικότητα σε θείο
αυτού πετρελαίου εσωτερικής καύσης δεν υπερβαίνει τα
1 000 mg/kg. Από 1ης Ιανουαρίου 2011, η μέγιστη
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο αυτών των πετρελαίων εσω
τερικής καύσης είναι 10 mg/kg. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε
τα υγρά καύσιμα πλην αυτών των πετρελαίων εσωτερικής καύσης
να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πλοία εσωτερικής
ναυσιπλοΐας και σκάφη αναψυχής μόνον εάν η περιεκτικότητά
τους σε θείο δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη
περιεκτικότητα του πετρελαίου εσωτερικής καύσης.
Πάντως, για να ληφθεί υπόψη η ρύπανση ήσσονος σημασίας στην
αλυσίδα εφοδιασμού, τα κράτη μέλη μπορούν, από
1ης Ιανουαρίου 2011, να επιτρέπουν το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά
μηχανήματα (περιλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής
ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη
αναψυχής να περιέχει μέχρι 20 mg/kg θείου στο σημείο τελικής
διανομής στους τελικούς χρήστες. Τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να επιτρέπουν τη συνέχιση της διάθεσης στην αγορά έως
την 31η Δεκεμβρίου 2011 πετρελαίου εσωτερικής καύσης που
περιέχει θείο μέχρι 1 000 mg/kg για σιδηροδρομικά οχήματα
και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, υπό τον όρον ότι
μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα τεθεί εν κινδύνω η σωστή
λειτουργία των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών.
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3.
Τα κράτη μέλη μπορούν όσον αφορά τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές να θεσπίσουν ειδική διάταξη για την
καθιέρωση καυσίμου ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο
10 mg/kg. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας
διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.

β)

επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2 % έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020, με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παράγραφος 1
στοιχείο η), που θα επιτευχθεί μέσω μιας ή αμφοτέρων των
κάτωθι μεθόδων:
i)

παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση σε
οιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού
μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτε
ρικής ναυσιπλοΐας), σε γεωργικούς και δασικούς
ελκυστήρες και σκάφη ∙αναψυχής

ii)

χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρα
κα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο
ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενη ∙ενέργεια

4.
Για τα κράτη μέλη με δριμύ χειμώνα, το μέγιστο σημείο
απόσταξης 65 % στους 250 °C για καύσιμα ντίζελ και πετρέλαια
εσωτερικής καύσης μπορεί να αντικατασταθεί από μέγιστο σημείο
απόσταξης 10 % (vol/vol) στους 180 °C.».
5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τον προμηθευτή ή τους προμη
θευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή
δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα
και ενέργεια. Στην περίπτωση παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για
χρήση σε οδικά οχήματα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτοί
οι πάροχοι μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην
υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που ορίζεται στην
παράγραφο 2, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να
μετρούν και παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκ
τρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.
Από 1ης Ιανουαρίου 2011, οι προμηθευτές υποβάλλουν έκθεση
ετησίως, στην αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος, για την
ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της
ενέργειας που προμηθεύουν εντός κάθε κράτους μέλους,
παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή
ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή
∙του και

β)

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις υπόκειται σε
επαλήθευση.

γ)

α)

6 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα κράτη μέλη μπορούν
να απαιτήσουν από τους προμηθευτές όσον αφορά αυτή τη
μείωση να συμμορφωθούν προς τους ακόλουθους
ενδιάμεσους στόχους: 2 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014
και 4 % έως τις 31 Δεκεμβρίου ∙2017

επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2 % έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1
στοιχείο θ), που θα επιτευχθεί μέσω των πιστωτικών μορίων
τα οποία αγοράζονται διά του μηχανισμού καθαρής
ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων
που τίθενται στην 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 (*), για μειώσεις στον τομέα της προμήθειας
καυσίμων.

3.
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής
από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7δ. Οι
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής άλλων
καυσίμων και ενέργειας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη
μεθοδολογία που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια ομάδα προμηθευτών
μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μείωσης
σύμφωνα με την παράγραφο 2 από κοινού. Στην περίπτωση αυτή
θεωρούνται ένας και μόνον προμηθευτής για τους σκοπούς της
παραγράφου 2.
5.
Τα μέτρα που απαιτούνται για την υλοποίηση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, που αποσκοπούν σε
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με
συμπλήρωσή της, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 4. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:
α)

τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής από καύσιμα πλην
των βιοκαυσίμων και από ∙ενέργεια

β)

τη μεθοδολογία που προσδιορίζει, πριν από την
1η Ιανουαρίου 2011, το βασικό πρότυπο καυσίμου βάσει
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά
μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010 για τους
σκοπούς της παραγράφου ∙2

γ)

οιουσδήποτε αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή της
παραγράφου ∙4

δ)

τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της συμβολής
ηλεκτρικών οδικών οχημάτων, που είναι συμβατή με το
άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Η Επιτροπή καταρτίζει, κατά περίπτωση, κατευθυντήριες γραμμές
για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.
2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να
μειώσουν όσο το δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το
παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 10 % έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο
καυσίμου που εμφαίνεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β). Η
μείωση αυτή συνίσταται σε:
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ii)

6) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 7β
Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα
1. Ασχέτως εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός
του εδάφους της Κοινότητας, η ενέργεια από βιοκαύσιμα
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
άρθρο 7α μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των
παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο άρθρο 7α, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της γεωργίας,
των υδατοκαλλιεργειών, της αλιείας και της δασοκομίας,
χρειάζεται να πληρούν μόνον τα κριτήρια της αειφορίας που
ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται
με τη χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7δ
παράγραφος 1.
Στην περίπτωση βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν την 23η Ιανουαρίου 2008,
το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.
3.
Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν παραχ
θεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους
ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του 2008 ή
μετέπειτα, ανεξαρτήτως του εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να
έχουν αυτόν το χαρακτηρισμό:
α)

πρωτογενή δάση και άλλες δασωμένες εκτάσεις, ήτοι δάση
και άλλες δασωμένες εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν
υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν
έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές ∙διεργασίες

β)

ζώνες που έχουν κηρυχθεί προστατευόμενες:
i)

εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή με σκοπό
την προστασία της ∙φύσης ή

ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό
εξαφάνιση
οικοσυστημάτων
ή
ειδών
που
αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες ή
συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους καταρτισμένους
από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από τη Διεθνή
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, με την επιφύλαξη
της αναγνώρισής τους σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 7γ παράγραφος 4,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η
παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους σκο
πούς ∙αυτούς
γ)

2.
Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που
επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1
είναι τουλάχιστον 35 %.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, τα
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50 %. Από την
1η Ιανουαρίου 2018 η εν λόγω μείωση θα είναι τουλάχιστον
60 % για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε εγκαταστάσεις των
οποίων η παραγωγή θα έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2017
και μετά.
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λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι:
i)

φυσικοί λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες
ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους
οποίους διατηρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών
και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και ∙διεργασίες ή

ii)

μη φυσικοί λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι
λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι
οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία
υποβάθμιση, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή
πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του
χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες
βάσει των οποίων καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται από
το στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο. Το μέτρο αυτό που αποσκοπεί σε
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας
μέσω της συμπλήρωσής της, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονι
στική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11
παράγραφος 4.
4. Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν έχουν παραχθεί από
πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη υψηλών αποθεμάτων
άνθρακα, δηλαδή από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008,
αλλά δεν έχουν πλέον, έναν από τους ακόλουθους
χαρακτηρισμούς:
α)

υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη καλυπτόμενα ή κορεσμένα
από νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του ∙έτους

β)

συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια
μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30 %, ή με
δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά
∙επιτόπου

γ)

γη έκτασης άνω του 1 εκταρίου με δέντρα ύψους άνω των
5 μέτρων και συγκόμωση μεταξύ 10 % και 30 %, ή με
δέντρα ικανά να φτάσουν τα όρια αυτά επιτοπίως, εκτός εάν
τεκμηριώνεται με στοιχεία ότι το απόθεμα άνθρακα της
περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοιο ώστε, όταν
εφαρμοστεί η μεθοδολογία του μέρους Γ του παραρτήματος
IV, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν,
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών, το έδαφος είχε τον ίδιο
χαρακτηρισμό με εκείνον που είχε τον Ιανουάριο του 2008.
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5.
Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν παραχ
θεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη που τον Ιανουάριο
του 2008 ήταν τυρφώνες, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η
καλλιέργεια και συγκομιδή αυτής της πρώτης ύλης δεν
συνεπάγεται την αποστράγγιση εδάφους που προηγουμένως δεν
αποστραγγιζόταν.
6.
Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται στην
Κοινότητα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων,
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται
στο άρθρο 7α, πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
και τα πρότυπα που προβλέπονται στις διατάξεις υπό τον τίτλο
“Περιβάλλον”, στο μέρος Α του παραρτήματος II του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου
2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς (*) και στο σημείο 9 του
παραρτήματος ΙΙ του ίδιου κανονισμού και σύμφωνα με τις
στοιχειώδεις απαιτήσεις καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής
κατάστασης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
7.
Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τόσο για τρίτες χώρες όσο και
για κράτη μέλη που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για
βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, σχετικά
με τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση των
κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2 έως 5, και για την
προστασία του εδάφους, των υδάτων και του αέρα. Η πρώτη
έκθεση θα υποβληθεί το 2012.
Ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο έκθεση που θα αφορά τον αντίκτυπο της
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα
εντός της Κοινότητας και σε τρίτες χώρες με αυξημένη ζήτηση
βιοκαυσίμων, τον αντίκτυπο της πολιτικής βιοκαυσίμων της ΕΕ
στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα.
Οι εκθέσεις θα αναφέρονται στην τήρηση των δικαιωμάτων
χρήσης της γης. Οι εκθέσεις θα αναφέρουν, για τρίτες χώρες και
κράτη μέλη της ΕΕ που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών
για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, αν
η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις
ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
— σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
(αριθ. 29),
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— σύμβαση για τη διάκριση στην απασχόληση και στο
επάγγελμα (αριθ. 111),
— σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την
απασχόληση (αριθ. 138),
— σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών
εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την
εξάλειψή τους (αριθ. 182).
Οι εκθέσεις θα αναφέρουν, για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της
ΕΕ που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα
βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Κοινότητας, αν η
χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις
ακόλουθες Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
— το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη ∙βιοασφάλεια
— τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση.
Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το 2012. Ανάλογα με την
περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει διορθωτικές ενέργειες, ιδίως εάν
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η παραγωγή
βιοκαυσίμων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή των τροφίμων.
8. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα
κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν υπόψη, επικαλούμενα
άλλους λόγους αειφορίας, τα βιοκαύσιμα που παράγονται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7γ
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα
βιοκαύσιμα
1.
Όταν τα βιοκαύσιμα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους
σκοπούς του άρθρου 7α, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους οικο
νομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια
αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 2 έως 5.
Για τον σκοπό αυτό απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας το οποίο:

— σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87),

α)

επιτρέπει να αναμειγνύονται παρτίδες πρώτων υλών ή
βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ∙αειφορίας

— σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος
οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98),

β)

απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά
αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στο
στοιχείο α) να αποδίδονται επίσης στο ∙μείγμα και

γ)

προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που
αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια
χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το
σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.

— σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων
εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας (αριθ. 100),
— σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
(αριθ. 105),
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2.
Το 2010 και το 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης ισοζυγίου μάζας που
περιγράφεται στην παράγραφο 1 και σχετικά με τις δυνατότητες
έγκρισης της χρήσης άλλων μεθόδων επαλήθευσης για
ορισμένους ή όλους τους τύπους πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων.
Στην εκτίμησή της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους
επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες οι πληροφορίες σχετικά με
τα χαρακτηριστικά αειφορίας δεν αποδίδονται αναγκαστικά σε
συγκεκριμένες παρτίδες ή μείγματα. Στην εν λόγω εκτίμηση
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη, αφενός μεν, να διατηρούνται η
ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος
επαλήθευσης, αφετέρου δε, να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι
οικονομικοί φορείς. Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση
συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο για έγκριση άλλων μεθόδων επαλήθευσης.
3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι
οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες και
θέτουν στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν σχετικού
αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη
διαμόρφωση των πληροφοριών. Τα κράτη μέλη απαιτούν από
τους οικονομικούς φορείς να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο
ανεξάρτητου ελέγχου των υποβαλλόμενων πληροφοριών, και να
παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του
ελέγχου αυτού. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι τα συστήματα
που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι
ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. Αξιολογούνται η
συχνότητα και η μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η
ορθότητα των δεδομένων.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν ιδίως πληροφορίες για τη
συμμόρφωση προς τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 7β
παράγραφοι 2 έως 5, κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για
τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του
νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων
εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε
περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς και κατάλληλες και σχε
τικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να ληφθούν
υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο7β παράγραφος 7
δεύτερο εδάφιο.
Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των πληροφοριών που
αναφέρονται στα δύο πρώτα εδάφια σύμφωνα με τη συμβουλευ
τική διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3. Συγκεκριμένα, η
Επιτροπή μεριμνά ώστε η υποβολή των πληροφοριών αυτών να
μη συνιστά υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς
φορείς εν γένει, ιδίως δε για τους μικροκαλλιεργητές, τις
οργανώσεις παραγωγών και τους συνεταιρισμούς.
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο
ισχύουν άσχετα αν τα βιοκαύσιμα παράγονται εντός της
Κοινότητας ή εισάγονται.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν συνολικά τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στην
Επιτροπή, η οποία τις δημοσιεύει στην πλατφόρμα διαφάνειας
που προβλέπεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ συν
οπτικά τηρώντας το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών.
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4.
Η Κοινότητα επιδιώκει τη σύναψη διμερών ή πολυμερών
συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις
για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια της
παρούσας οδηγίας. Όταν η Κοινότητα συνάπτει συμφωνίες αυτού
του είδους που περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες καλύπτουν τα
θέματα τα οποία καλύπτονται από τα κριτήρια αειφορίας του
άρθρου 7β παράγραφοι 2 έως 5, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει ότι οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν ότι τα
βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες καλλιεργούμενες
στις χώρες αυτές πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αειφορίας. Κατά
τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, αποδίδεται η επιβαλλόμενη
προσοχή στα μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση των
εκτάσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε
κρίσιμες καταστάσεις (όπως η προστασία της λεκάνης απορροής
και ο έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, του
νερού και του αέρα, τις έμμεσες μεταβολές της χρήσης της γης,
την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή
υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό
σπανίζει, καθώς και στα στοιχεία του άρθρου 7β παράγραφος 7
δεύτερο εδάφιο.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή
διεθνή συστήματα που καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκο
πούς του άρθρου 7β παράγραφος 2 ή αποδεικνύουν ότι οι
παρτίδες βιοκαυσίμων πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που
προβλέπονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 3 έως 5. Η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει ότι τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που
λαμβάνονται για τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες καταστάσεις
(όπως η προστασία της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της
διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, του νερού και του
αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την απο
φυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό
σπανίζει, και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7β
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να
αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή
υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, που αναγνωρίζονται
από διεθνείς συμφωνίες ή συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους
καταρτισμένους από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από τη
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών
Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 7β παράγραφος 3
στοιχείο β) σημείο ii).
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή
διεθνή συστήματα μέτρησης της μείωσης των αερίων
θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του
άρθρου 7β παράγραφος 2.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εδάφη που
περιλαμβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο για τη μετα
τροπή σοβαρά υποβαθμισμένων ή έντονα μολυσμένων εδαφών
υπάγονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 9 του
μέρους Γ του παραρτήματος IV.
5.
Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου μόνον εάν η συγκεκριμένη
συμφωνία ή το συγκεκριμένο σύστημα πληροί κατάλληλα
πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου. Στην
περίπτωση των συστημάτων μέτρησης της μείωσης των αερίων
θερμοκηπίου, τα συστήματα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις
μεθοδολογικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Στην
περίπτωση των ζωνών με υψηλή αξία από άποψη βιοποικιλότητας
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που αναφέρονται στο άρθρο 7β παράγραφος 3 στοιχείο β)
σημείο ii), οι κατάλογοι των ζωνών αυτών πρέπει να πληρούν
κατάλληλα πρότυπα αντικειμενικότητας και συνέπειας με διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα και να προβλέπουν τις δέουσες
διαδικασίες προσφυγής.

να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του
μέρους Δ ή Ε του παραρτήματος IV για ορισμένους
παράγοντες και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του
παραρτήματος IV, για όλους τους άλλους παράγοντες.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 4
εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3. Η διάρκεια ισχύος των
αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

2.
Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιλαμβάνει
κατάλογο των ζωνών της επικράτειάς τους που ταξινομούνται
στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών
μονάδων (εφεξής “NUTS”) ή σε αναλυτικότερο επίπεδο NUTS
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου
2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών
στατιστικών μονάδων (NUTS) (**), όπου οι τυπικές εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων
υλών αναμένεται να είναι χαμηλότερες ή ίσες προς τις εκπομπές
που κοινοποιούνται βάσει του τίτλου “Αναλυτικές
προκαθορισμένες τιμές για καλλιέργεια” του μέρους Δ του
παραρτήματος ΙV της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται
από περιγραφή της μεθόδου και των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή του. Η εν λόγω μέθοδος
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα και
την αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών.

7.
Όταν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή
δεδομένα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή
συστήματος για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την
παράγραφο 4, στο βαθμό που καλύπτονται από την εν λόγω
απόφαση, το κράτος μέλος δεν απαιτεί από τον προμηθευτή να
υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων
αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 2 έως 5,
ή τις πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
8.
Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της
πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 7β
σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμου και, εντός έξι μηνών από την
παραλαβή αιτήσεως και σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3, αποφασίζει εάν το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να λάβει υπόψη τα
βιοκαύσιμα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη πηγή για τους
σκοπούς του άρθρου 7α.
9. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:
α)

β)

την αποτελεσματικότητα του συστήματος που εφαρμόζεται
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια
αειφορίας
∙
και
τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα θέσπισης υποχρεωτικών
απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία του αέρα, του
εδάφους ή του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία
επιστημονικά στοιχεία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Κοινότητας.

3.
Οι προκαθορισμένες τιμές του μέρους Α του
παραρτήματος IV για τα βιοκαύσιμα, και οι αναλυτικές
προκαθορισμένες τιμές για την καλλιέργεια του μέρους Δ του
παραρτήματος IV, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν
οι αντίστοιχες πρώτες ύλες:
α)

καλλιεργούνται εκτός της ∙Κοινότητας

β)

καλλιεργούνται εντός της Κοινότητας, σε ζώνες
περιλαμβανόμενες στους καταλόγους που αναφέρονται
στην παράγραφο ∙2 ή

γ)

είναι απόβλητα ή κατάλοιπα πλην των γεωργικών
καταλοίπων και των καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και
αλιείας.

Η Επιτροπή προτείνει εν ανάγκη διορθωτικά μέτρα.

Για τα βιοκαύσιμα που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α), β) ή γ),
χρησιμοποιούνται οι πραγματικές τιμές για την καλλιέργεια.

Άρθρο 7δ

4.
Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση
σχετικά με τη σκοπιμότητα εκπόνησης καταλόγων ζωνών τρίτων
χωρών όπου οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την
καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών αναμένεται να είναι
χαμηλότερη ή ίση προς τις εκπομπές που κοινοποιούνται βάσει
του τίτλου “Καλλιέργεια” του μέρους Δ του παραρτήματος IV
της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, εφόσον είναι
δυνατόν, από τους καταλόγους αυτούς και από περιγραφή της
μεθόδου και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατάρτισή τους. Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση της Επι
τροπής συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις.

Υπολογισμός του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα
1.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από
βιοκαύσιμα, για τους σκοπούς του άρθρου 7α και του άρθρου 7β
παράγραφος 2, υπολογίζονται ως εξής:
α)

εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος IV προβλέπεται
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του βιοκαυσίμου και
εάν η τιμή el για τα βιοκαύσιμα αυτά, η οποία υπολογίζεται
σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του παραρτήματος
IV είναι ίση ή μικρότερη από το μηδέν, χρησιμοποιώντας
αυτή την προκαθορισμένη ∙τιμή

β)

χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή η οποία υπολογίζεται
με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ του
παραρτήματος ∙IV ή

γ)

χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροι
σμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο
σημείο 1 του μέρους Γ του παραρτήματος IV, όταν μπορούν

5.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο και, εφεξής,
ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κατ’
εκτίμηση τυπικές και προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται
στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος IV, αποδίδοντας ιδιαίτερη
έμφαση στις εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές και στη
μεταποιητική βιομηχανία και μπορεί, εφόσον απαιτείται, να
αποφασίσει τη διόρθωση των τιμών. Το μέτρο αυτό τροποποίησης
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδεται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.
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6.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με την
οποία επισκοπεί τον αντίκτυπο που έχει η έμμεση αλλαγή της
χρήσης της γης στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και εξετάζει
τρόπους για την ελαχιστοποίηση αυτού του αντικτύπου. Εφόσον
ενδείκνυται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από πρόταση βασισμένη
στα εγκυρότερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η οποία
περιέχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις εκπομπές που
οφείλονται σε μεταβολές του αποθέματος άνθρακα
προκαλούμενες από έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, και
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, και ιδίως
προς τις διατάξεις του άρθρου 7β παράγραφος 2.

β)

Η πρόταση περιλαμβάνει τις αναγκαίες εγγυήσεις προκειμένου να
υπάρχει ασφάλεια για τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν
πριν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής. Όσον αφορά
τις εγκαταστάσεις που παρήγαν βιοκαύσιμα πριν από το τέλος
του 2013, η εφαρμογή των μέτρων του πρώτου εδαφίου δεν θα
πρέπει να οδηγήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, στο ότι τα
βιοκαύσιμα που παράγονται από τις εγκαταστάσεις αυτές δεν
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αειφορίας της παρούσας
οδηγίας, εάν κατά τα άλλα θα συνέβαινε αυτό, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω βιοκαύσιμα επιτυγχάνουν μείωση των
αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 45 %. Αυτό ισχύει για
την παραγωγική ικανότητα που είχαν αυτές οι εγκαταστάσεις
βιοκαυσίμων στο τέλος του 2012.

Άρθρο 7ε

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν να
αποφασίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο σχετικά
με οιεσδήποτε τέτοιες προτάσεις της Επιτροπής.
7.
Το παράρτημα IV μπορεί να προσαρμόζεται στην τεχνική
και επιστημονική πρόοδο, μεταξύ άλλων, με την προσθήκη τιμών
για άλλες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από
άλλες πρώτες ύλες και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας
του μέρους Γ. Ένα τέτοιο μέτρο που αποσκοπεί στην
τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται με την κανονι
στική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 11 παράγραφος 4.
Όσον αφορά τις προκαθορισμένες τιμές και τη μεθοδολογία του
παραρτήματος IV, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
— στη μέθοδο εκτίμησης των αποβλήτων και ∙υπολειμμάτων
— στη μέθοδο καταγραφής των ∙παραπροϊόντων
— στη μέθοδο εκτίμησης της ∙συμπαραγωγής και
— στο καθεστώς που αναγνωρίζεται στα υπολείμματα γεωρ
γικής καλλιέργειας ως παραπροϊόντα.
Οι προκαθορισμένες τιμές για το βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα
φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη επανεξετάζονται το συντομότερο
δυνατόν.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου των
προκαθορισμένων τιμών του παραρτήματος IV ή για οποιαδήποτε
προσθήκη στον κατάλογο αυτόν, τηρούνται οι ακόλουθοι
κανόνες:
α)

όταν η συμβολή ενός παράγοντα στις συνολικές εκπομπές
είναι μικρή, ή όταν υπάρχει περιορισμένη διακύμανση, ή
όταν το κόστος ή η δυσχέρεια καθορισμού των πραγματικών
τιμών είναι υψηλά, οι προκαθορισμένες τιμές είναι οι τυπικές
τιμές των κανονικών διαδικασιών ∙παραγωγής
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σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι προκαθορισμένες τιμές
είναι συντηρητικές σε σύγκριση με τις κανονικές διαδικασίες
παραγωγής.

8.
Διατυπώνονται λεπτομερείς ορισμοί, στους οποίους
περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για
τις κατηγορίες του σημείου 7β του μέρους Γ του παραρτήματος
IV. Το μέτρο αυτό που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της,
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 4.

Εκτελεστικά μέτρα και εκθέσεις σε σχέση με την αειφορία
των βιοκαυσίμων
1.
Τα εκτελεστικά μέτρα του άρθρου 7β παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 7γ παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, του
άρθρου 7γ παράγραφος 6, του άρθρου 7γ παράγραφος 8, του
άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 7δ παράγραφος 7 πρώτο
εδάφιο και του άρθρου 7δ παράγραφος 8 της παρούσας οδηγίας
λαμβάνουν επίσης πλήρως υπόψη τους σκοπούς της οδηγίας
2009/28/ΕΚ.
2.
Οι εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που αναφέρονται στο άρθρο 7β
παράγραφος 7, στο άρθρο 7γ παράγραφος 2, στο άρθρο 7γ
παράγραφος 9, στο άρθρο 7δ παράγραφοι 4 και 5 και στο
άρθρο 7δ παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, καθώς και οι εκθέσεις
και πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7γ
παράγραφος 3 πρώτο και πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 7δ
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, εκπονούνται και
διαβιβάζονται για τους σκοπούς τόσο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ
όσο και της παρούσας οδηγίας.
(*) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
(**) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.».
7) Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, όσον αφορά τα καύσιμα βενζίνη
και ντίζελ, με βάση τις αναλυτικές μεθόδους που εμφαίνονται στα
ευρωπαϊκά πρότυπα EN 228:2004 και EN 590:2004
αντιστοίχως.».
8) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8α
Μεταλλικά πρόσθετα
1.
Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση των κινδύνων για την
υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση μεταλλικών προσθέτων σε
καύσιμα και αναπτύσσει για τον σκοπό αυτό μεθοδολογία
δοκιμών. Υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Εν αναμονή της ανάπτυξης της μεθοδολογίας δοκιμών που
εμφαίνεται στην παράγραφο 1, η παρουσία της πρόσθετης μεταλ
λικής ουσίας μεθυλοκυκλοπενταδιένυλο — τρικαρβονυλικό
μαγγάνιο (ΜΜΤ) στα καύσιμα περιορίζεται σε 6 mg μαγγάνιο
ανά λίτρο από 1ης Ιανουαρίου 2011. Το όριο καθορίζεται σε
2 mg μαγγάνιο ανά λίτρο από 1ης Ιανουαρίου 2014.
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3. Το όριο για την περιεκτικότητα του καυσίμου σε MMT που
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 αναθεωρείται βάσει των
αποτελεσμάτων
της
αξιολόγησης
που
διενεργείται
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία δοκιμών της παραγράφου 1.
Μπορεί να μηδενισθεί εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση
κινδύνου. Δεν μπορεί να αυξηθεί εκτός εάν αιτιολογείται από την
αξιολόγηση κινδύνου. Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 11
παράγραφος 4.
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τοποθετείται επιγραφή
που αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό
πρόσθετο σε όλα τα σημεία στα οποία διατίθεται στους κατανα
λωτές καύσιμο με μεταλλικό πρόσθετο.

στ) τη συνολική ποσότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται
στη βενζίνη και το ντίζελ λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία
της ΕΕ για το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των στόχων
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολι
τικής των υδάτων (*) και των θυγατρικών οδηγιών ∙της
ζ)

τις συνέπειες του στόχου μείωσης των αερίων του
θερμοκηπίου που ορίζεται στο άρθρο 7α παράγραφος 2 για
το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ∙εκπομπών

η)

τη δυνητική ανάγκη για προσαρμογές στο άρθρο 2
παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 7α παράγραφος 2
στοιχείο β) με σκοπό να αξιολογηθεί η δυνατή συμβολή
στην υλοποίηση του στόχου μείωσης των αερίων
θερμοκηπίου μέχρι 10 % έως το 2020. Αυτές οι σκέψεις
βασίζονται στο δυναμικό για μειώσεις εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κύκλου ζωής από καύσιμα και ενέργεια εντός
της Κοινότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη οιεσδήποτε
εξελίξεις στους τομείς των ασφαλών για το περιβάλλον
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα και
των ηλεκτρικών οδικών οχημάτων καθώς και τη σχέση
κόστους αποτελεσματικότητας των μέσων μείωσης αυτών
των εκπομπών, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 7α
παράγραφος 2 στοιχείο ∙β)

θ)

τη δυνατότητα εισαγωγής επιπρόσθετων μέτρων για τους
προμηθευτές με σκοπό να μειώσουν κατά 2 % τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας, σε
σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου που εμφαίνεται
στο άρθρο 7α παράγραφος 5 στοιχείο β), μέσω της χρήσης
των πιστωτικών μορίων του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης
του πρωτοκόλλου του Κιότο δυνάμει των όρων που
ορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, με σκοπό να αξιολο
γηθεί περαιτέρω η δυνατή συμβολή στην υλοποίηση του
στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου μέχρι 10 % έως το
2020, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 7α παράγραφος 2
στοιχείο γ) της παρούσας ∙οδηγίας

ι)

επικαιροποιημένη ανάλυση κόστους ωφελείας και
αντικτύπου της μείωσης της επιτρεπόμενης μέγιστης τάσης
ατμών για τη βενζίνη κάτω των 60 kPa για τη θερινή
περίοδο.

5.
Η επιγραφή περιέχει το ακόλουθο κείμενο: “Περιέχει μεταλ
λικά πρόσθετα”.
6.
Η επιγραφή τοποθετείται στο μέρος στο οποίο παρέχονται
πληροφορίες για τον τύπο του καυσίμου, σε σαφώς ορατή θέση.
Το μέγεθος της επιγραφής και των στοιχείων επ’ αυτής είναι
αρκετά μεγάλο ώστε αυτή να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη.».
9) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9
Υποβολή εκθέσεων
1.
Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012
και εν συνεχεία ανά τριετία, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον τούτο είναι σκόπιμο,
από πρόταση τροποποίησης της οδηγίας. Η έκθεση
πραγματεύεται ιδίως τα ακόλουθα:
α)

τη χρήση και εξέλιξη της τεχνολογίας αυτοκινήτων και,
ειδικότερα, τη σκοπιμότητα της αύξησης της μέγιστης
επιτρεπόμενης περιεκτικότητας της βενζίνης και του ντίζελ
σε βιοκαύσιμα και την ανάγκη για επανεξέταση της
ημερομηνίας που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος ∙3

β)

την κοινοτική πολιτική σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα
οχήματα για τις οδικές ∙μεταφορές

γ)

τη δυνατότητα εφαρμογής των απαιτήσεων του
παραρτήματος II και ειδικότερα την οριακή τιμή για τους
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, σε κινητά
μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών
εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς
ελκυστήρες και σκάφη ∙αναψυχής

δ)

την αύξηση της χρήσης απορρυπαντικών στα ∙καύσιμα

ε)

τη χρήση μεταλλικών προσθέτων άλλων εκτός από το MMT
∙
στα καύσιμα
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2.
Το αργότερο το 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την
υλοποίηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για το 2020 που εμφαίνεται στο άρθρο 7α,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα σε
αυτόν τον στόχο και τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όσον αφορά το μερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, με γνώμονα τις εκθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 8 και 9 της εν λόγω
οδηγίας.
Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται
από πρόταση για τροποποίηση του στόχου.
(*) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1».
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σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα (*) και στην οδηγία 94/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη ανα
ψυχής (**), όταν τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη
∙θάλασσα

10) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«1.
Εάν η προσαρμογή των επιτρεπομένων αναλυτικών
μεθόδων του παραρτήματος I ή II στην τεχνική πρόοδο είναι
απαραίτητη, οι τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 4. Το
παράρτημα III μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στην τεχνική και
επιστημονική πρόοδο. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 4.».
11) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11

(*) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
(**) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. ∙15.»
β)

2.
Για ζητήματα που σχετίζονται με την αειφορία των
βιοκαυσίμων δυνάμει των άρθρων 7β, 7γ και 7δ, η Επιτροπή
επικουρείται από την “Επιτροπή για την αειφορία των
βιοκαυσίμων και βιορευστών” που συστήνεται δυνάμει του
άρθρου 25, παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4
και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.».
12) Το άρθρο 14 διαγράφεται.

το σημείο 3ι διαγράφεται.

2) Το άρθρο 4β τροποποιείται ως εξής:
α)

ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστη περιεκτικότητα
σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από
σκάφη ελλιμενισμένα σε κοινοτικούς ∙λιμένες»

β)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) ∙διαγράφεται

γ)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) διαγράφεται.

Διαδικασία επιτροπής
1.
Εκτός από τις περιπτώσεις που εμφαίνονται στην
παράγραφο 2, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή
ποιότητας καυσίμου.
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3) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1α, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Η δειγματοληψία αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει
να ισχύει το σχετικό όριο μέγιστης περιεκτικότητας του καυσίμου
σε θείο. Διεξάγεται με επαρκή συχνότητα, σε επαρκείς ποσότητες
και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δείγματα είναι αντι
προσωπευτικά του εξεταζόμενου καυσίμου και του καυσίμου που
χρησιμοποιείται από τα σκάφη ενώ βρίσκονται σε σχετικές
θαλάσσιες περιοχές και λιμένες.».
Άρθρο 3
Κατάργηση
Η οδηγία 93/12/ΕΟΚ καταργείται.
Άρθρο 4

13) Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, III και IV αντικαθίστανται από το κείμενο
του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Τροποποιήσεις στην οδηγία 1999/32/ΕΚ
Η οδηγία 1999/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

το σημείο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«3. καύσιμο πλοίων: κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του
πετρελαίου που προορίζεται για πλοία ή
χρησιμοποιείται επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
καυσίμων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217.
Περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του
πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε σκάφη εσωτερικής
ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται στην
οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος
αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Τύπος: Βενζίνη

Παράμετρος (1)

Όρια (2)

Μονάδα

Ελάχιστο

Μέγιστο

Αριθμός οκτανίου research

95 (3)

—

Αριθμός οκτανίου κινητήρα

85

—

Τάση ατμών, θερινή περίοδος (4)

kPa

—

60,0 (5)

Απόσταξη:
—

απόσταγμα στους 100 °C

% v/v

46,0

—

—

απόσταγμα στους 150 °C

% v/v

75,0

—

Ανάλυση υδρογονανθράκων:
—

ολεφίνες

% v/v

—

18,0

—

αρωματικοί

% v/v

—

35,0

—

βενζόλιο

% v/v

—

1,0

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο

% m/m

3,7

Οξυγονούχες ουσίες:
—

μεθανόλη

% v/v

3,0

—

αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)

% v/v

10,0

—

ισοπροπυλική αλκοόλη

% v/v

—

12,0

—

τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη

% v/v

—

15,0

—

ισοβουτυλική αλκοόλη

% v/v

—

15,0

—

αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο

% v/v

—

22,0

—

άλλες οξυγονούχες ουσίες (6)

% v/v

—

15,0

Περιεκτικότητα σε θείο

mg/kg

—

10,0

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο

g/l

—

0,005

(1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 228:2004. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν αναλυτική μέθοδο,
η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 228:2004, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον
την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επαναληπτικότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους, εφαρμόστηκαν οι όροι του διεθ
νούς προτύπου EN ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Προσδιορισμός και εφαρμογή των δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις μεθόδους
δοκιμών», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2 R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα
αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο EN ISO 4259:2006.
(3) Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά αμόλυβδης βενζίνης με ελάχιστο αριθμό οκτανίου κινητήρα (MON)
81 και ελάχιστο αριθμό οκτανίου research (RON) 91.
(4) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τα κράτη μέλη με χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος κατά το θέρος, η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις 31 Αυγούστου.
(5) Στην περίπτωση κρατών μελών με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά το θέρος και για τα οποία ισχύει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφοι 4 και 5, η μέγιστη τάση ατμών είναι 70 kPa. Στην περίπτωση των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη τάση ατμών είναι 60 kPa συν την απόκλιση τάσης ατμών που
προσδιορίζεται στο παράρτημα III.
(6) λλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως όχι υψηλότερο από εκείνο που αναφέρεται στο ΕΝ 228:2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Τύπος: Ντίζελ

Παράμετρος (1)

Μονάδα

Αριθμός κετανίου

Όρια (2)
Ελάχιστο

Μέγιστο

51,0

—

Kg/m ( )

Πυκνότητα στους 15 °C

—

3

845,0

Απόσταξη:
°C

—

360,0

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

—

95 % v/v ανάκτηση στους:

% m/m

—

8,0

Περιεκτικότητα σε θείο

Mg/kg

—

10,0

Περιεκτικότητα σε FAME — EN 14078

% v/v

—

7,0 (3)

(1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 590:2004. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν αναλυτική μέθοδο,
η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 590:2004, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον
την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επαναληπτικότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους, εφαρμόστηκαν οι όροι του διεθ
νούς προτύπου EN ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Προσδιορισμός και εφαρμογή των δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις μεθόδους
δοκιμών», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2 R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα
αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο EN ISO 4259:2006.
(3) Το FAME συμμορφώνεται προς το EN 14214.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
Περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη (% v/v)

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε βιοαιθανόλη μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με
γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής περιεκτικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Α. Τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω
αλλαγών στη χρήση γης

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Τυπικές τιμές μείωσης των
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Προκαθορισμένες τιμές
μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Αιθανόλη ζαχαρότευτλων

61 %

52 %

Αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)

32 %

16 %

Αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

32 %

16 %

Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)

45 %

34 %

Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)

53 %

47 %

Αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

69 %

69 %

Αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα

56 %

49 %

Αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

71 %

71 %

Το ποσοστό ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα) που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Το ποσοστό ΤΑΕΕ (τριταμυλαιθυλαιθέρα) που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Βιοντίζελ κράμβης

45 %

38 %

Βιοντίζελ ηλίανθου

58 %

51 %

Βιοντίζελ σπόρων σόγιας

40 %

31 %

Βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

36 %

19 %

Βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)

62 %

56 %

Βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά ή ζωικά έλαια (*)

88 %

83 %

Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

51 %

47 %

Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

65 %

62 %

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν
διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

40 %

26 %

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με
δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)

68 %

65 %

Καθαρό κραμβέλαιο

58 %

57 %

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

80 %

73 %

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

84 %

81 %

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

86 %

82 %

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1).
(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
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B. Εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα –ανύπαρκτα ή υπάρχοντα μόνο σε
αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008– που παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω
αλλαγών στη χρήση γης

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Τυπικές τιμές μείωσης των
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Προκαθορισμένες τιμές
μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Αιθανόλη από άχυρο σίτου

87 %

85 %

Αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

80 %

74 %

Αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

76 %

70 %

Ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

95 %

95 %

Ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

93 %

93 %

ΔΜΕ (διμεθυλαιθέρας) από απόβλητα ξύλου

95 %

95 %

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

92 %

92 %

Μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

94 %

94 %

Μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

91 %

91 %

Το ποσοστό ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα) που προέρχεται
από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Γ. Μεθοδολογία
1.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee
όπου:
E

= συνολικές εκπομπές από τη χρήση του καυσίμου
∙

eec

= εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων ∙υλών

el

= ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται σε αλλαγή της χρήσης ∙γης

ep

= εκπομπές από την ∙επεξεργασία

etd

= εκπομπές από τη μεταφορά και ∙διανομή

eu

= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο ∙καύσιμο

esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική ∙διαχείριση
eccs

= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και παγίδευσης του ∙άνθρακα

eccr

= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης του ∙άνθρακα και

eee

= μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού-θερμότητας.

Οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και εξοπλισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στη χρήση των καυσίμων (E) εκφράζονται σε γραμμάρια ισοδυνάμου
CO2 ανά MJ καυσίμου, gCO2eq/MJ.

3.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2, οι τιμές που εκφράζονται σε gCO2eq/MJ μπορούν να αναπροσαρμόζονται ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ καυσίμων όσον αφορά το παραγόμενο ωφέλιμο έργο, εκφραζόμενο σε km/MJ.
Οι προσαρμογές αυτές επιτρέπονται μόνον εφόσον αποδεικνύονται οι διαφορές ως προς το παραγόμενο ωφέλιμο έργο.

4.

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στα βιοκαύσιμα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο
τύπο:
ΜΕΙΩΣΗ = (EF – EB)/EF
όπου:
EB

= συνολικές εκπομπές από το ∙βιοκαύσιμο και

EF

= συνολικές εκπομπές από το αντικαθιστάμενο ορυκτό καύσιμο.
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5.

Τα αέρια θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του σημείου 1 είναι τα εξής: CO2, N2O και CH4. Για
τον υπολογισμό της ισοδυναμίας CO2, στα αέρια αυτά αποδίδονται οι ακόλουθες τιμές:
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

6.

Στις εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών (eec) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη
διαδικασία εξόρυξης ή τη διαδικασία καλλιέργειας, από τη συλλογή των πρώτων υλών, από τα απόβλητα και τις διαρροές,
και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και καλλιέργεια. Δεν
λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του CO2 κατά την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Αφαιρούνται οι πιστοποιημένες μειώσεις
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω καύσης αερίου στους πυρσούς ασφαλείας των ανά τον κόσμο εγκαταστάσεων
πετρελαίου. Για τις εκτιμήσεις των εκπομπών από τις καλλιέργειες πρώτων υλών μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσοι όροι
υπολογιζόμενοι για γεωγραφικές ζώνες μικρότερες από εκείνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των
προκαθορισμένων τιμών, εάν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πραγματικές τιμές.

7.

Οι ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής στη χρήση γης (el) υπολογίζονται
διαιρώντας ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, χρησιμοποιείται
ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB (1)
όπου:
el

= ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής στη χρήση
γης (μετρούμενες σε μάζα ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο)
∙

CSR = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική μονάδα συνδεόμενη με τη χρήση γης αναφοράς (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα
ανά εδαφική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς είναι η
χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων υλών, εάν η ημερομηνία αυτή είναι
∙μεταγενέστερη
CSA = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική μονάδα συνδεόμενη με την πραγματική χρήση γης (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα
ανά εδαφική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Σε περιπτώσεις όπου το απόθεμα
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερο από ένα έτος, η τιμή που αποδίδεται στο CSA είναι το υπολογιζόμενο
απόθεμα ανά εδαφική μονάδα μετά από είκοσι έτη ή όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο από τα
∙
δύο θα συμβεί πρώτο

8.

P

= παραγωγικότητα της καλλιέργειας (μετρώμενη ως ενέργεια παραγόμενη από βιοκαύσιμα ανά εδαφική μονάδα
∙
και
ετησίως)

eB

= προσαύξηση 29 gCO2eq/MJ για τα βιοκαύσιμα των οποίων η βιομάζα προέρχεται από αποκατεστημένα
υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους του σημείου 8.

Η προσαύξηση 29 gCO2eq/MJ αναγνωρίζεται εφόσον διατεθούν στοιχεία ότι τα εδάφη:
α)

∙
και
δεν χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς τον Ιανουάριο 2008

β)

εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
i)

ήταν είτε σοβαρά υποβαθμισμένα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν
για γεωργικούς ∙σκοπούς

ii)

είτε έντονα μολυσμένα.

Η προσαύξηση 29 gCO2eq/MJ εφαρμόζεται επί δέκα το πολύ έτη από την ημερομηνία μετατροπής των εδαφών σε γεωρ
γική εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται τακτική αύξηση του αποθέματος άνθρακα και μείωση της διάβρωσης
των σοβαρά υποβαθμισμένων εδαφών της περίπτωσης i) και, στην περίπτωση των μολυσμένων εδαφών της περίπτωσης ii),
μείωση της μόλυνσης.
9.

Οι κατηγορίες του σημείου 8β) ορίζονται ως εξής:
α)

ως «σοβαρά υποβαθμισμένα εδάφη» νοούνται τα εδάφη των οποίων η περιεκτικότητα σε αλάτι αυξήθηκε σημαντικά
κατά τη διάρκεια σημαντικής περιόδου ή των οποίων η περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και
τα οποία είναι σοβαρά ∙διαβρωμένα

β)

ως «σημαντικά μολυσμένα εδάφη» νοούνται τα εδάφη που δεν προσφέρονται για την παραγωγή τροφίμων ή
ζωοτροφών λόγω του επιπέδου μόλυνσης.

Συμπεριλαμβάνονται τα εδάφη για τα οποία η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7γ παράγραφος 4
τέταρτο εδάφιο.
(1) Η σταθερά που προκύπτει από τη διαίρεση του μοριακού βάρους του CO2 (44,010 g/mol) με το μοριακό βάρος του άνθρακα (12,011 g/mol)
ισούται προς 3,664.
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10. Ο οδηγός που εγκρίνεται σύμφωνα με το σημείο 10 του μέρους Γ του παραρτήματος V της οδηγίας 2009/28/ΕΚ
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα των εδαφών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
11. Στις εκπομπές από την επεξεργασία (ep) περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας, από τα
απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην
επεξεργασία.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση προς τη
μέση ένταση εκπομπών της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. Κατ’ εξαίρεση από
τον κανόνα αυτό οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
12. Στις εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή (etd) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από τη μεταφορά και αποθήκευση
πρώτων υλών και ημιτελών υλικών και από την αποθήκευση και διανομή τελικών υλικών. Το παρόν σημείο δεν καλύπτει
τις εκπομπές από τις δραστηριότητες μεταφοράς και διανομής οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του σημείου 6.
13. Οι εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο (eu) λογίζονται ως μηδενικές για τα βιοκαύσιμα.
14. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και παγίδευσης του άνθρακα (eccs) περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται χάρη
στη δέσμευση και την παγίδευση του εκπεμπόμενου CO2 που συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, τη μεταφορά, την
επεξεργασία και τη διανομή του καυσίμου.
15. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και υποκατάστασης του άνθρακα (eccr) περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται
χάρη στη δέσμευση του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του ορυκτής
προέλευσης CO2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16. Η μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμούθερμότητας (eee) λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παρα
γωγής καυσίμου που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή είναι
παραπροϊόν άλλο πλην υπολείμματος γεωργικής καλλιέργειας. Για τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής
ενέργειας, το μέγεθος της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, από τη μονάδα
συμπαραγωγής, της θερμότητας που χρειάζεται για την παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση προς την ποσότητα αερίων
θερμοκηπίου που θα εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που
χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη μονάδα συμπαραγωγής.
17. Όταν μια διεργασία παραγωγής καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές
και ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα («παραπροϊόντα»), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ του
καυσίμου ή του ενδιάμεσου προϊόντος του και των παραπροϊόντων του κατ’ αναλογία προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο
(που προσδιορίζεται από την κατώτερη θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων διαφορετικών από την ηλεκ
τρική ενέργεια).
18. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + el, τα κλάσματα
εκπομπών ep, etd και eee που παράγονται κατά τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο παραγωγής παραπροϊόντος.
Εάν ο καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου
ζωής, το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο
προϊόν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών.
Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκ
τρικής ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 16, με εξαίρεση τα κατάλοιπα γεωργικής καλλιέργειας
(π.χ. άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για τους σκοπούς του ίδιου
υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό
περιεχόμενο.
Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας, όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες
αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα κατάλοιπα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτ
οι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους
μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους.
Στην περίπτωση των καυσίμων που παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του υπολογισμού
που αναφέρεται στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο.
19. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, οι εκπομπές από το ορυκτό καύσιμο σύγκρισης (EF)
είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες πραγματικές μέσες εκπομπές από το ορυκτό μέρος της βενζίνης και του ντίζελ που
καταναλώνονται στην Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχουν τα δεδομένα
αυτά, χρησιμοποιείται η τιμή 83,8 gCO2eq/MJ.
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Δ. Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α : « e ec» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ
παρόντος παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη ζαχαρότευτλων

12

12

Αιθανόλη σίτου

23

23

Αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα

20

20

Αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

14

14

Το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Βιοντίζελ κράμβης

29

29

Βιοντίζελ ηλίανθου

18

18

Βιοντίζελ σπόρων σόγιας

19

19

Βιοντίζελ φοινικέλαιου

14

14

Βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*)

0

0

Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

30

30

Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

18

18

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο

15

15

Καθαρό κραμβέλαιο

30

30

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

0

0

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

0

0

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

0

0

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Αναλυτικές
προκαθορισμένες
τιμές
για
επεξεργασία
(συμπεριλαμβανομένης
της
π λ ε ο ν ά ζ ο υ σ α ς η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ) : «e p – e ee» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη ζαχαρότευτλων

19

26

Αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)

32

45

Αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

32

45

Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)

21

30

Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)

14

19

Αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)

1

1

Αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα

15

21

Αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

1

1
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Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Βιοντίζελ κράμβης

16

22

Βιοντίζελ ηλίανθου

16

22

Βιοντίζελ σπόρων σόγιας

18

26

Βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

35

49

Βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)

13

18

Βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη

9

13

Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

10

13

Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

10

13

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν
διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)

30

42

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με
δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)

7

9

Καθαρό κραμβέλαιο

4

5

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

14

20

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

8

11

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

8

11

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ι α μ ε τ α φ ο ρ ά κ α ι δ ι α ν ο μ ή : «e td» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς
Γ του παρόντος παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη ζαχαρότευτλων

2

Αιθανόλη σίτου

2

2
2

Αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα

2

2

Αιθανόλη ζαχαροκάλαμου

9

9

Το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης

Βιοντίζελ κράμβης

1

1

Βιοντίζελ ηλίανθου

1

1

Βιοντίζελ σπόρων σόγιας

13

13

Βιοντίζελ φοινικέλαιου

5

5

Βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη

1

1

Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο

1

1

Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο

1

1

Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο

5

5

Καθαρό κραμβέλαιο

1

1

Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο

3

3

Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

5

5

Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

4

4
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Σύνολο για καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη ζαχαρότευτλων
Αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
Αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)
Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε συμβατικό λέβητα)
Αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας
σε σταθμό ΣΠΗΘ)
Αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε
σταθμό ΣΠΗΘ)
Αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου
διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Κοινότητα
Αιθανόλη ζαχαροκάλαμου
Το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
Το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
Βιοντίζελ κράμβης
Βιοντίζελ ηλίανθου
Βιοντίζελ σπόρων σόγιας
Βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
Βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα
επεξεργασίας)
Βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη
Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν
διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας)
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με
δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας)
Καθαρό κραμβέλαιο
Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό
αέριο
Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο
Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

33
57
57

40
70
70

46

55

39

44

26

26

37

43

24
24
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης
46
52
35
41
50
58
54
68
32
37
10
41
29
50

14
44
32
62

27

29

35
17

36
23

13
12

16
15

E. Εκτιμώμενες αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα που ήταν ανύπαρκτα ή υπήρχαν μόνο
σε αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008
Α ν α λ υ τ ι κ έ ς τ ι μ έ ς γ ι α τ η ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α : «eec» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
παραρτήματος

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη από άχυρο σίτου
Αιθανόλη από απόβλητα ξύλου
Αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας
Ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου
Ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας
ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου
ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας
Μεθανόλη από απόβλητα ξύλου
Μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας
Το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

3
3
1
1
6
6
1
1
4
4
1
1
5
5
1
1
5
5
Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης
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Αναλυτικές τιμές για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής
ε ν έ ρ γ ε ι α ς ) : « e p – e ee» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη από άχυρο σίτου

5

7

Αιθανόλη από ξύλο

12

17

Ντίζελ Fischer-Tropsch από ξύλο

0

0

ΔΜΕ από ξύλο

0

0

Μεθανόλη από ξύλο

0

0

Το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς τ ι μ έ ς γ ι α τ η μ ε τ α φ ο ρ ά κ α ι τ η δ ι α ν ο μ ή : « e td» ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο μ έ ρ ο ς Γ τ ο υ
παρόντος παραρτήματος
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη από άχυρο σίτου

2

2

Αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

4

4

Αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

Ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

3

3

Ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου

4

4

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

Μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

4

4

Μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

2

2

Το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης

Σύνολο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή
Προκαθορισμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Τυπικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου
(gCO2eq/MJ)

Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου

Αιθανόλη από άχυρο σίτου

11

13

Αιθανόλη από απόβλητα ξύλου

17

22

Αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

20

25

Ντίζελ Fischer-Tropsch από απόβλητα ξύλου

4

4

Ντίζελ Fischer-Tropsch από ξυλεία καλλιέργειας

6

6

ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου

5

5

ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας

7

7

Μεθανόλη από απόβλητα ξύλου

5

5

Μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας

7

7

Το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη
χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης»
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

πλαίσιο της προβλεπόμενης παγκόσμιας μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 50 % έως το 2050,
απαιτείται μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά
30 % στις ανεπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020, ποσοστό που
θα αυξηθεί σε 60-80 % μέχρι το 2050, ότι η μείωση αυτή
είναι τεχνικώς εφικτή και ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν κατά
πολύ το κόστος, αλλά ότι για να επιτευχθεί πρέπει να
επιστρατευθούν όλες οι επιλογές άμβλυνσης.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,

(4)

Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεω
λογικούς σχηματισμούς (CCS) αποτελεί γεφυρωτική
τεχνολογία που θα συμβάλει στο μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής. Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στη μετα
φορά του σε τόπο αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε
κατάλληλους υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς για
μόνιμη αποθήκευση. Η τεχνολογία αυτή δεν θα πρέπει να
αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση του μεριδίου των μονάδων
παραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Η ανάπτυξή
της δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των προσπαθειών
για τη στήριξη πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, την
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων
αειφορικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όσον
αφορά την έρευνα αλλά και τη χρηματοδότηση.

(5)

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο
της προτεινόμενης οδηγίας, που περιλαμβάνονται στην
αξιολόγηση επιπτώσεων της Επιτροπής, θα μπορούσαν έως το
2020 να αποθηκευθούν επτά εκατ. τόνοι CO2 και έως το
2030 160 εκατ. τόνοι, αν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
μειωθούν κατά 20 % έως το 2020 και αν η τεχνολογία CCS
λάβει εθνική και κοινοτική στήριξη και αποδειχθεί ασφαλής για
το περιβάλλον. Οι εκπομπές CO2 που θα αποφεύγονταν το
2030 θα αντιπροσώπευαν περίπου το 15 % των μειώσεων που
απαιτούνται στην ΕΕ.

(6)

Το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του
κλίματος, το οποίο θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της Επι
τροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2005 με τίτλο «Επιτυχής
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη», με
σκοπό να ετοιμαστεί και εξεταστεί η μελλοντική άσκηση στην
Κοινότητα πολιτικής για το κλίμα, συγκρότησε ομάδα
εργασίας για τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα σε
γεωλογικούς σχηματισμούς. Η ομάδα εργασίας είχε ως απο
στολή να διερευνήσει την CCS ως μέσο μείωσης της κλιμα
τικής αλλαγής. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε λεπτομερή
έκθεση με αντικείμενο κανονιστικές ρυθμίσεις, η οποία
εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2006. Στην έκθεση τονίστηκε η ανάπτυξη
τόσο ενός πλαισίου πολιτικής όσο και ενός κανονιστικού
πλαισίου για την CCS και κλήθηκε η Επιτροπή να αναλάβει
εργασίες περαιτέρω διερεύνησης του ζητήματος.

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Απώτερος σκοπός της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε με
την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της
15ης Δεκεμβρίου 1993 (3), είναι η σταθεροποίηση των
ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων που συμβάλλουν
στο φαινόμενο θερμοκηπίου σε επίπεδο που να αποτρέπει την
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα.
Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το
οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2002 (4), χαρακτηρίζει την κλιματική αλλαγή
ως δράση προτεραιότητας. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι η
Κοινότητα δεσμεύεται να επιτύχει μείωση κατά 8 % των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο διάστημα μεταξύ 2008
και 2012, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και ότι πιο
μακροπρόθεσμα οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
θα χρειαστεί να μειωθούν κατά περίπου 70 % σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 1990.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 με
τίτλο «Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε
αύξηση της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου — Η
πορεία προς το 2020 και μετέπειτα» διευκρινίζει ότι στο

(1) ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 75.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου της
6ης Απριλίου 2009.
(3) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
(4) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

5.6.2009
(7)

(8)

EL
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Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 με
τίτλο «Αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά
καύσιμα: προς σχεδόν μηδενικές εκπομπές από άνθρακα μετά
το 2020» τονίζει και πάλι την ανάγκη για κανονιστικό πλαίσιο
με βάση ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας για τη διαρ
ροή CO2, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιλογής
ενός τόπου σχεδιασμένου έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος διαρροής, των καθεστώτων παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων για να εξακριβώνεται η αποθήκευση και
της επαρκούς αποκατάστασης τυχόν ζημιών. Στην ανακοίνωση
παρατίθεται σχέδιο δράσης για την Επιτροπή στον εν λόγω
τομέα κατά το 2007, με το οποίο απαιτείται η ανάπτυξη ενός
άρτιου
πλαισίου
διαχείρισης
για
την
CCS,
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας με αντικείμενο το κανονι
στικό πλαίσιο, το πλαίσιο παροχής κινήτρων και τα
προγράμματα στήριξης, καθώς και εξωτερικών στοιχείων, π.χ.
τεχνολογική συνεργασία με καίριας σημασίας χώρες, με
αντικείμενο την CCS.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 κάλεσε επίσης
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργασθούν με σκοπό την
ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και να αναπτύξουν το
αναγκαίο τεχνικό, οικονομικό και κανονιστικό πλαίσιο ώστε να
αρθούν τα υφιστάμενα νομικά εμπόδια και η περιβαλλοντικώς
ασφαλής CCS να φθάσει σε στάδιο καθιέρωσης στους νέους
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα, αν είναι
δυνατόν μέχρι το 2020.

(9)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2008 υπενθύμισε ότι
προτείνεται κανονιστικό πλαίσιο για την CCS προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι η νέα αυτή τεχνολογία θα αναπτυχθεί κατά
περιβαλλοντικώς ασφαλή τρόπο.

(10)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2008 κάλεσε την Επι
τροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατό ένα μηχανισμό για
την προώθηση επενδύσεων των κρατών μελών και ιδιωτικών
επενδύσεων ώστε να εξασφαλιστούν η ανέγερση και η
λειτουργία έως και 12 μονάδων επίδειξης CCS μέχρι το 2015.

(11)

(12)

Καθένα από τα διαφορετικά σκέλη της CCS, δηλαδή της
δέσμευσης, της μεταφοράς και της αποθήκευσης του CO2,
αποτέλεσε αντικείμενο έργων επίδειξης σε κλίμακα μικρότερη
από την αναγκαία για τη βιομηχανική εφαρμογή του. Μένει
ωστόσο ακόμη να ενσωματωθούν τα στοιχεία αυτά σε μια
πλήρη διαδικασία CCS, θα πρέπει να μειωθεί το τεχνολογικό
κόστος, ενώ χρειάζεται να συγκεντρωθούν περισσότερες και
καλύτερες επιστημονικές γνώσεις. Είναι επομένως σημαντικό,
η Κοινότητα να αναλάβει το συντομότερο προσπάθειες για την
επίδειξη της CCS σε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο, που
να συμπεριλαμβάνει, ειδικότερα, ένα νομικό πλαίσιο για την
περιβαλλοντικώς ασφαλή αποθήκευση CO2, πρωτοβουλίες,
ιδιαίτερα για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, μέσω πρότυπων
έργων και μέτρων ενημέρωσης, καθώς και μέτρα
ευαισθητοποίησης του κοινού.
Σε διεθνές επίπεδο, τα νομικά εμπόδια για την αποθήκευση του
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς κάτω από το βυθό της
θάλασσας ήρθησαν, μέσω της έγκρισης σχετικών πλαισίων
διαχείρισης κινδύνου τόσο βάσει του πρωτοκόλλου του
Λονδίνου του 1996 στη σύμβαση του 1972 για την πρόληψη
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της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων και
άλλων υλικών (πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1996) όσο και
βάσει της σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (σύμβαση
OSPAR).
(13)

Τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Λονδίνου του
1996 ενέκριναν το 2006 τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου. Οι
τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν και υπάγουν σε κανονιστικές
ρυθμίσεις την αποθήκευση ρευμάτων CO2, προερχόμενων από
διεργασίες δέσμευσης CO2, σε γεωλογικούς σχηματισμούς
κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

(14)

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του OSPAR ενέκριναν
το 2007 τροποποιήσεις στα παραρτήματα της σύμβασης ώστε
να επιτρέψουν την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχημα
τισμούς κάτω από το βυθό της θάλασσας, και εξέδωσαν
απόφαση για την περιβαλλοντικώς ασφαλή αποθήκευση CO2
σε γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και κατευθυντήριες
γραμμές OSPAR για την εκτίμηση επικινδυνότητας και τη
διαχείριση της εν λόγω δραστηριότητας. Εξέδωσαν επίσης
απόφαση για την απαγόρευση της τοποθέτησης CO2 στη
στήλη ύδατος της θάλασσας και στο βυθό της θάλασσας, λόγω
των δυνητικών αρνητικών συνεπειών.

(15)

Σε κοινοτικό επίπεδο, ήδη εφαρμόζονται ορισμένα νομοθετικά
μέσα για τη διαχείριση μερικών από τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους της CCS, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέσμευση και τη
μεταφορά CO2, θα πρέπει δε να χρησιμοποιούνται όπου
υπάρχει σχετική δυνατότητα.

(16)

Όσον αφορά ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, η
οδηγία 2008/1/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης (1) είναι κατάλληλη για την κανονιστική ρύθμιση
των κινδύνων της δέσμευσης CO2 για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία και επομένως θα πρέπει να εφαρμόζεται στη
δέσμευση CO2 για τους σκοπούς της αποθήκευσης σε γεωλο
γικούς σχηματισμούς από εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από
την εν λόγω οδηγία.

(17)

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου
1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (2) θα πρέπει να
εφαρμοστεί στη δέσμευση και τη μεταφορά CO2 για σκοπούς
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα πρέπει επίσης
να εφαρμοστεί σε τόπους αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.

(18)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην αποθήκευση
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της επικράτειας των
κρατών μελών, εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών
τους και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. Δεν θα πρέπει
να εφαρμόζεται η οδηγία σε έργα με συνολική στοχευόμενη
αποθήκευση κάτω των 100 χιλιάδων τόνων τα οποία
αναλαμβάνονται για την έρευνα, ανάπτυξη ή δοκιμή νέων
προϊόντων και διαδικασιών. Το όριο αυτό θεωρείται επίσης
ενδεδειγμένο για τους σκοπούς άλλων συναφών κοινοτικών
νομοθετικών πράξεων. Η αποθήκευση του CO2 σε
συγκροτήματα αποθήκευσης που εκτείνονται πέραν του εδα
φικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η
αποθήκευση του CO2 στη στήλη ύδατος δεν θα πρέπει να
επιτρέπονται.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
(2) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να
προσδιορίζουν τις περιοχές εντός της επικρατείας τους μεταξύ
των οποίων επιτρέπεται να επιλέγονται τόποι αποθήκευσης.
Τούτο περιλαμβάνει το δικαίωμα των κρατών μελών να μην
επιτρέπουν αποθήκευση σε τμήμα ή στο σύνολο της
επικράτειάς τους, ή να δίνουν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε
άλλη χρήση του υπεδάφους, όπως έρευνα, παραγωγή και
αποθήκευση υδρογονανθράκων ή γεωθερμική χρήση
υδροφόρων οριζόντων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα
πρέπει ιδιαίτερα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη εναλλακτικές
ενεργειακές χρήσεις της υποψήφιας θέσης αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών χρήσεων που έχουν
στρατηγική σημασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφο
διασμού του κράτους μέλους ή για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επιλογή του ενδεδειγμένου
τόπου αποθήκευσης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλι
στεί ότι το αποθηκευόμενο CO2 θα απομονώνεται πλήρως και
μονίμως. Τα κράτη μέλη, κατά την επιλογή των θέσεων
αποθήκευσης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη με πιο αντικει
μενικό και αποτελεσματικό τρόπο τις γεωλογικές τους
ιδιομορφίες, όπως τη σεισμικότητα. Ως εκ τούτου, ένας τόπος
θα πρέπει να επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνον εάν δεν
υφίσταται σημαντικός κίνδυνος διαρροής και εάν δεν υπάρχει
καμία πιθανότητα να σημειωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον ή στην υγεία. Αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται
μέσω χαρακτηρισμού και εκτίμησης ενός δυνητικού
συγκροτήματος αποθήκευσης σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις.

Η υποβοηθούμενη ανάκτηση υδρογονανθράκων (EHR)
αναφέρεται στην ανάκτηση υδρογονανθράκων που είναι
πρόσθετη προς αυτήν που παράγεται με φυσικό τρόπο μέσω
έγχυσης ύδατος ή με άλλα μέσα. Η EHR αυτή καθεαυτή δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Όταν,
ωστόσο, η EHR συνδυάζεται με τη γεωλογική αποθήκευση
CO2, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας σχετικά με την ασφαλή για το περιβάλλον αποθήκευση
CO2. Στην προκειμένη περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας που αφορούν τη διαρροή δεν θα εφαρμόζονται στις
ποσότητες CO2 που εκλύονται από επιφανειακές
εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο
για την κανονική διαδικασία άντλησης υδρογονανθράκων και
οι οποίες δεν υπονομεύουν την ασφάλεια της αποθήκευσης σε
γεωλογικούς σχηματισμούς ούτε έχουν τοπική επίπτωση στο
περιβάλλον. Οι εκλύσεις αυτές καλύπτονται με την ένταξη των
τόπων αποθήκευσης στην 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 (1), η οποία απαιτεί την επιστροφή
δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών για τυχόν διαρροή εκπομπών.

(21)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν στο κοινό τα στοιχεία
που αφορούν τη γεωλογική αποθήκευση του CO2, σύμφωνα
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

(22)

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να επιτρέψουν τη γεωλογική
αποθήκευση CO2 στην επικράτειά τους θα πρέπει να προβούν
σε αξιολόγηση της διαθέσιμης αποθηκευτικής ικανότητας στην

(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
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επικράτειά τους. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών
μελών, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών που
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(23)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν σε ποιες
περιπτώσεις απαιτείται εξερεύνηση για να ληφθούν οι
αναγκαίες πληροφορίες για την επιλογή του τόπου. Η
εξερεύνηση, δηλαδή οι δραστηριότητες διείσδυσης στο
υπέδαφος, θα πρέπει να χρειάζεται άδεια. Τα κράτη μέλη δεν
υποχρεούνται να καθορίζουν κριτήρια αποδοχής διαδικασιών
για τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης, αλλά, όταν το πράττουν,
θα πρέπει τουλάχιστον να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες για
τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης να είναι ανοικτές σε όλες τις
οντότητες που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να μεριμνούν επίσης ώστε οι άδειες να
χορηγούνται με βάση κριτήρια αντικειμενικά και
δημοσιευμένα, χωρίς διακρίσεις. Προκειμένου να
προστατευθούν και ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε εργασίες
εξερεύνησης, οι άδειες εξερεύνησης θα πρέπει να χορηγούνται
για περιοχή περιορισμένου όγκου και για περιορισμένο χρόνο,
στη διάρκεια του οποίου ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του δυνητικού
συγκροτήματος αποθήκευσης CO2. Θα πρέπει τα κράτη μέλη
να διασφαλίζουν ότι στη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν
επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις του συγκροτήματος. Αν οι
δραστηριότητες δεν εκτελεσθούν μέσα σε εύλογο χρονικό
πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
ανάκληση της άδειας εξερεύνησης και τη δυνατότητα
χορήγησής της σε άλλες οντότητες.

(24)

Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης χωρίς
άδεια αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα πρέπει να απο
τελεί το βασικό μέσο διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και του γεγονότος ότι,
επομένως, η αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς
πραγματοποιείται κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ασφαλή. Ο
κάτοχος άδειας εξερεύνησης που γενικώς θα έχει προβεί σε
σημαντικές επενδύσεις, θα πρέπει να προτιμάται έναντι των
ανταγωνιστών για τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης.

(25)

Κατά την αρχική φάση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την
Κοινότητα, όλες οι αιτήσεις αδειών αποθήκευσης θα πρέπει να
κοινοποιούνται στην Επιτροπή μόλις παραλαμβάνονται. Τα
σχέδια αδειών αποθήκευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται στην
Επιτροπή ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να διατυπώνει
γνώμη σχετικά με το σχέδιο αδειών εντός τεσσάρων μηνών από
την παραλαβή τους. Οι εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη
γνώμη αυτή όταν αποφασίζουν σχετικά με την άδεια και πρέπει
να δικαιολογούν τυχόν αποκλίσεις από τη γνώμη της Επι
τροπής. Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο αναμένεται επίσης
να βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού
στην CCS.
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(26)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επανεξετάζει και, όταν είναι
αναγκαίο, να επικαιροποιεί ή ανακαλεί την άδεια αποθήκευσης
μεταξύ άλλων εάν της έχουν γνωστοποιηθεί διαρροές ή σημα
ντικές ανωμαλίες, εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις από τους
φορείς εκμετάλλευσης ή οι διενεργούμενες επιθεωρήσεις
δείχνουν μη συμμόρφωση προς τους όρους χορήγησης της
άδειας ή εάν περιήλθε στη γνώση της αρμόδιας αρχής τυχόν
άλλη αδυναμία του φορέα εκμετάλλευσης να ανταποκριθεί
στους όρους χορήγησης της άδειας. Μετά την ανάκληση μιας
άδειας, θα πρέπει η αρμόδια αρχή είτε να εκδώσει νέα άδεια ή
να κλείσει τον τόπο αποθήκευσης. Στο μεταξύ, η αρμόδια αρχή
θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών υποχρεώσεων. Οι
συνεπαγόμενες δαπάνες θα πρέπει να ανακτώνται από τον
πρώην φορέα εκμετάλλευσης.

(27)

Είναι ανάγκη να επιβάλλονται περιορισμοί στη σύνθεση του
ρεύματος CO2, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στον πρωταρχικό
σκοπό της αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ήτοι
στην απομόνωση των εκπομπών CO2 από την ατμόσφαιρα, και
οι οποίοι να βασίζονται στους κινδύνους που ενδέχεται να
συνεπάγεται η μόλυνση για την ασφάλεια και την προστασία
του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης και για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για το σκοπό αυτό, η
σύνθεση του ρεύματος CO2 θα πρέπει να εξακριβώνεται πριν
από την έγχυση και την αποθήκευσή του. Η σύνθεση του
ρεύματος CO2 είναι αποτέλεσμα της διεργασίας που λαμβάνει
χώρα στις εγκαταστάσεις δέσμευσης. Δεδομένου ότι οι
εγκαταστάσεις δέσμευσης έχουν υπαχθεί στην οδηγία
85/337/ΕΟΚ, θα πρέπει στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας για
διεργασίες δέσμευσης να πραγματοποιείται εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την υπαγωγή των
εγκαταστάσεων δέσμευσης στην οδηγία 2008/1/ΕΚ
διασφαλίζεται περαιτέρω η καθιέρωση και εφαρμογή βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών για τη βελτίωση της σύνθεσης της ροής
CO2. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ο φορέας
εκμετάλλευσης του χώρου εναποθήκευσης θα πρέπει να
δέχεται και να εγχέει ρεύματα CO2 μόνο εφόσον έχει γίνει
ανάλυση της ροής για τον προσδιορισμό των συστατικών της,
συμπεριλαμβανομένων των διαβρωτικών ουσιών, και από την
αξιολόγηση κινδύνου έχει προκύψει ότι τα επίπεδα μόλυνσης
πληρούν τα κριτήρια σύνθεσης που αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία.

(28)

Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής σημασίας για την
εκτίμηση του κατά πόσο το εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται
όπως αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν μετανάστευση ή
διαρροή και κατά πόσο τυχόν εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί
βλάβες στο περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στη
διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, ο φορέας εκμετάλλευσης
παρακολουθεί το συγκρότημα αποθήκευσης και τις
εγκαταστάσεις έγχυσης με βάση σχέδιο παρακολούθησης
μελετημένο κατ’ εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να υποβάλλεται προς
έγκριση από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση γεωλογικής
αποθήκευσης κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, η
παρακολούθηση θα πρέπει επιπλέον να προσαρμοστεί στις
ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης της CCS στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

(29)

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή έκθεση με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης, τουλάχιστον άπαξ του έτους. Επιπλέον, θα
πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα επιθεωρήσεων για
να διασφαλίσουν ότι η εκμετάλλευση του τόπου αποθήκευσης
διενεργείται με την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας
οδηγίας.
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(30)

Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων που καλύπτουν την ευθύνη
για ζημία στο τοπικό περιβάλλον και το κλίμα, η οποία
προκύπτει από τυχόν αστοχία της μόνιμης απομόνωσης του
CO2. Η ευθύνη για ζημία στο περιβάλλον (ζημία σε
προστατευόμενα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα, τα ύδατα και
το έδαφος) υπάγεται σε κανονιστικές ρυθμίσεις μέσω της
οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περι
βαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (1), η οποία θα πρέπει
να εφαρμοστεί στην εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η ευθύνη για ζημία στο
κλίμα λόγω διαρροών καλύπτεται από την ένταξη των τόπων
αποθήκευσης στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, η οποία απαιτεί την
επιστροφή δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών για τυχόν διαρ
ροή εκπομπών. Επιπλέον, με την παρούσα οδηγία θα θεσπιστεί
υποχρέωση για τον φορέα εκμετάλλευσης του χώρου
εναποθήκευσης να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση
διαρροών ή σοβαρών ανωμαλιών με βάση σχέδιο διορθωτικών
μέτρων υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια εθνική
αρχή. Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης αδυνατεί
να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τα μέτρα αυτά θα
πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, η οποία ανακτά
τις σχετικές δαπάνες από τον φορέα εκμετάλλευσης.

(31)

Ένας τόπος αποθήκευσης θα πρέπει να κλείνει εάν πληρούνται
οι συναφείς προϋποθέσεις που αναγράφονται στην άδεια, όταν
το ζητήσει ο φορέας εκμετάλλευσης και το επιτρέψει η αρμόδια
αρχή ή εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει το κλείσιμο μετά την
απόσυρση της άδειας αποθήκευσης.

(32)

Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης, ο φορέας
εκμετάλλευσης θα παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο, την υποβολή εκθέσεων
και τη λήψη διορθωτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή των
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας με βάση ένα σχέδιο μετά το
κλείσιμο υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια αρχή,
και υπέχει όλες τις παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει όλων των
συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων έως ότου η ευθύνη
για τον τόπο αποθήκευσης μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή.

(33)

Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων
των ειδικών νομικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να μεταβιβάζεται
στην αρμόδια αρχή εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει αποθηκευθεί θα
παραμείνει πλήρως και μονίμως απομονωμένο. Για το σκοπό
αυτόν, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή έκθεση προς έγκριση της μεταβίβασης. Κατά την
αρχική φάση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των
απαιτήσεών της σε ολόκληρη την Κοινότητα, όλες οι εκθέσεις
θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή μόλις
παραλαμβάνονται. Τα σχέδια εγκριτικών αποφάσεων θα πρέπει
να διαβιβάζονται στην Επιτροπή ώστε να της παρέχεται η
δυνατότητα να γνωμοδοτεί σχετικά με τα σχέδια εγκριτικών
αποφάσεων εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή τους. Οι
εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και θα πρέπει να
δικαιολογούν τυχόν απόκλιση από τη γνώμη της Επιτροπής.
Όπως και η επανεξέταση των σχεδίων αδειών αποθήκευσης σε
κοινοτικό επίπεδο, η επανεξέταση των σχεδίων εγκριτικών
αποφάσεων αναμένεται επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης του κοινού στην CCS.

(1) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
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(34)

Οι ευθύνες, πλην εκείνων που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την οδηγία 2004/35/ΕΚ,
ιδίως όσον αφορά τη φάση έγχυσης, το κλείσιμο του τόπου
αποθήκευσης και την περίοδο μετά τη μεταβίβαση των νομικών
υποχρεώσεων στην αρμόδια αρχή, θα πρέπει να ρυθμίζονται σε
εθνικό επίπεδο.

(35)

Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, η παρακολούθηση θα πρέπει
να μειώνεται σε επίπεδο που να επιτρέπει πάντοτε την ανίχνευση
διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών, αλλά θα πρέπει να
επανενεργοποιείται εάν ανιχνευθούν διαρροές ή σημαντικές
ανωμαλίες. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η αρμόδια
αρχή μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης δεν θα πρέπει να
ανακτώνται από τον πρώην φορέα εκμετάλλευσης, εκτός από
την περίπτωση δόλου ή αμέλειας του φορέα εκμετάλλευσης
πριν από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο
αποθήκευσης.

(36)

(37)

(38)

Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό ποσό ώστε να διασφαλι
σθεί ότι υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων κατά
το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο, των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την ένταξη βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
και των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας οδηγίας για τη
λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση διαρροών ή
σημαντικών ανωμαλιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν
ώστε να υπάρχει χρηματική πρόβλεψη, μέσω χρηματικής
εγγύησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του
υποψηφίου φορέα εκμετάλλευσης ώστε να ισχύει όντως πριν
από την έναρξη της έγχυσης.
Οι εθνικές αρχές ενδέχεται να βαρύνονται με δαπάνες, όπως
δαπάνες παρακολούθησης, που συνδέονται με την αποθήκευση
του CO2 μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης. Επομένως, ο φορέας
εκμετάλλευσης θα πρέπει να καταβάλλει στην αρμόδια αρχή
χρηματοδοτική συνεισφορά, πριν από τη μεταβίβαση της
ευθύνης και βάσει ρυθμίσεων που καθορίζουν τα κράτη μέλη.
Η χρηματοδοτική αυτή συνεισφορά θα πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον τις προβλεπόμενες δαπάνες παρακολούθησης για
μια τριακονταετία. Το επίπεδο της χρηματοδοτικής συνει
σφοράς θα πρέπει να καθορίζεται βάσει κατευθυντήριων
γραμμών που θα θεσπίζει η Επιτροπή για να βοηθήσει στην
εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των απαιτήσεων της
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους τόπους
αποθήκευσης, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας των
δυνητικών χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
μπορούσε να καταστεί προϋπόθεση για την είσοδο ή την αντα
γωνιστική εκμετάλλευση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ανάλογα με τις σχετικές
τιμές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως εκ
τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν διακανονισμοί με
δυνητικούς χρήστες για την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης.
Αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα καθορίσει κάθε
κράτος μέλος, εφαρμόζοντας τους στόχους της δίκαιης,
ανοικτής και αμερόληπτης πρόσβασης και λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, την ικανότητα μεταφοράς και
αποθήκευσης η οποία είναι διαθέσιμη ή μπορεί εύλογα να εξα
σφαλιστεί, καθώς και το ποσοστό των υποχρεώσεών του για
μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές
πράξεις και τις κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες
σκοπεύει να τηρήσει μέσω CCS. Οι αγωγοί μεταφοράς του
CO2 θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να σχεδιάζονται κατά
τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση ρευμάτων CO2 που
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τηρούν εύλογα ελάχιστα όρια σύνθεσης. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει επίσης να ορίσουν μηχανισμούς επίλυσης διαφορών
ώστε να επιτρέψουν την ταχύτατη διευθέτηση των διαφορών
όσον αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς και τους
τόπους αποθήκευσης.
(39)

Απαιτούνται διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις
διασυνοριακής μεταφοράς CO2, διασυνοριακών τόπων
αποθήκευσης ή διασυνοριακών συγκροτημάτων αποθήκευσης,
οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και σε όλες τις
υπόλοιπες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις από κοινού.

(40)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί μητρώο
των χορηγούμενων αδειών αποθήκευσης και όλων των
κλεισμένων τόπων αποθήκευσης και των γύρω συγκροτημάτων
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών της έκτασής
τους στο χώρο, προς συνεκτίμηση από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές στις συναφείς διαδικασίες προγραμματισμού και έκδο
σης αδειών. Το μητρώο θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται
στην Επιτροπή.

(41)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με βάση ερωτηματολόγια
τα οποία έχει συντάξει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991,
για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που
αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το
περιβάλλον (1).

(42)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατυπώσουν κανόνες σχετικά με
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσμα
τικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(43)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1989, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(44)

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
τροποποιεί τα παραρτήματα Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά
είναι γενικής φύσεως και αποβλέπουν στην τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, πρέπει να
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΟΚ.

(45)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 85/337/ΕΟΚ ώστε να
καλύπτει τη δέσμευση και τη μεταφορά ρευμάτων CO2 για
τους σκοπούς της αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματι
σμούς, καθώς και τους τόπους αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία 2004/35/ΕΚ θα πρέπει να
τροποποιηθεί για να καλύπτει και τη λειτουργία χώρων
αποθήκευσης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να
τροποποιηθεί η οδηγία 2008/1/ΕΚ ώστε να καλύπτει τη
δέσμευση ρευμάτων CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεω
λογικούς σχηματισμούς από εγκαταστάσεις που καλύπτονται
από την εν λόγω οδηγία.

(1) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Η έκδοση της παρούσας οδηγίας αναμένεται να διασφαλίσει
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας
του ανθρώπου από τους κινδύνους που συνεπάγεται η
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Για το λόγο
αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν η οδηγία 2006/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (1) και ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
για τις μεταφορές αποβλήτων (2) ώστε να εξαιρεθεί από το
πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετικών πράξεων το CO2
που δεσμεύεται και μεταφέρεται για σκοπούς αποθήκευσης σε
γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα πρέπει επίσης να τροποποιη
θεί η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής
υδάτων (3) ώστε να επιτραπεί η έγχυση CO2 σε αλατούχους
υδροφόρους ορίζοντες για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλο
γικούς σχηματισμούς. Οι εγχύσεις αυτές υπόκεινται στις
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των
υπόγειων υδάτων, και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
και της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με
την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την
υποβάθμιση (4).

(48)

Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας
οδηγίας υπό το φως της πείρας που αποκτήθηκε κατά την
αρχική φάση της εφαρμογής της έως τις 30 Ιουνίου 2015, και
να υποβάλει αν χρειαστεί, προτάσεις αναθεώρησής της.

(49)

Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση
νομικού πλαισίου για την περιβαλλοντικώς ασφαλή
εναποθήκευση του CO2, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς με
μεμονωμένες ενέργειες των κρατών μελών και ως εκ τούτου,
λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών της, μπορεί να επιτευχ
θεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου,

(50)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη
βελτίωση της νομοθεσίας (6), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να
καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, και να δημοσιοποιούν τους δικούς τους πίνακες,
οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την
αντιστοιχία της οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο.

Η μετάβαση προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με
χαμηλή εκπομπή άνθρακα απαιτεί, στην περίπτωση μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα, οι νέες επενδύσεις να
πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να διευκολύνει ουσια
στικές μειώσεις των εκπομπών. Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει
να τροποποιηθεί η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων
από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην ατμόσφαιρα (5) ώστε
να απαιτείται για όλες τις εγκαταστάσεις καύσης
συγκεκριμένης δυναμικότητας, για τις οποίες η αρχική άδεια
κατασκευής ή η αρχική άδεια εκμετάλλευσης χορηγείται μετά
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να διαθέτουν
κατάλληλο χώρο στον τόπο της εγκατάστασης για την
τοποθέτηση του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη
δέσμευση και τη συμπίεση του CO2 εάν υπάρχουν κατάλληλες
θέσεις αποθήκευσης, και είναι τεχνικώς και οικονομικώς
εφικτές η μεταφορά CO2 και η μετασκευή για τη δέσμευση
CO2. Κατά την αξιολόγηση της οικονομικής σκοπιμότητας της
μεταφοράς και μετασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
το προβλεπόμενο κόστος του CO2 που αποφεύγεται στις
ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες σε περίπτωση μετασκευής και το
προβλεπόμενο κόστος δικαιωμάτων εμπορίας στην Κοινότητα.
Οι προβλέψεις θα πρέπει να βασίζονται στα πιο πρόσφατα
∙
θα πρέπει επίσης να γίνεται επανεξέταση των τεχνικών
στοιχεία
εναλλακτικών λύσεων και ανάλυση αβεβαιότητας των
διαδικασιών αξιολόγησης. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να
ελέγχει εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις αυτές βάσει
αξιολόγησης που πραγματοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης και
βάσει άλλων διαθέσιμων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

(51)

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας γίνεται με την επιφύλαξη
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης,

( ) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9. Η οδηγία 2006/12/ΕΚ καταργείται με την
οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων
οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 321) με ισχύ από τις
12 Δεκεμβρίου 2010.
(2) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.
(5) ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός
1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την περιβαλλο
ντικώς ασφαλή αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (εφεξής «CO2»)
σε γεωλογικούς σχηματισμούς ως συμβολή στην καταπολέμηση της
αλλαγής του κλίματος.
2. Σκοπός της περιβαλλοντικώς ασφαλούς αποθήκευσης CO2 σε
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη απομόνωση του CO2 κατά
τρόπο που να προλαμβάνει και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να
εξαλείφει κατά το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες και τυχόν
κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής και απαγόρευση

1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην αποθήκευση CO2 σε γεω
λογικούς σχηματισμούς μέσα στην επικράτεια των κρατών μελών, στις
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους και στην ηπειρωτική
υφαλοκρηπίδα τους κατά την έννοια της σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).
(6) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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2.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην αποθήκευση CO2 σε
γεωλογικούς σχηματισμούς με συνολική προβλεπόμενη αποθήκευση
κάτω των 100 χιλιοτόνων, η οποία διενεργείται για έρευνα, ανάπτυξη
ή δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών.
3.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 σε τόπο αποθήκευσης με
συγκρότημα αποθήκευσης που εκτείνεται πέραν της περιοχής που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος.
Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) ως «αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς» νοείται η
έγχυση που συνοδεύεται από αποθήκευση ρευμάτων CO2 σε
υπόγειους γεωλογικούς ∙σχηματισμούς
2) ως «στήλη ύδατος» νοείται η κατακορύφως συνεχής μάζα ύδα
τος από την επιφάνεια έως τα ιζήματα του βυθού μιας υδάτινης
∙
μάζας
3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται μια κατ’ όγκον καθορισμένη
περιοχή εντός γεωλογικού σχηματισμού χρησιμοποιούμενη για
την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς και οι συν
αφείς επιφανειακές και εγχυτικές ∙εγκαταστάσεις
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10) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται οιοδήποτε φυσικό ή νομικό,
ιδιωτικό ή δημόσιο πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται τον τόπο
αποθήκευσης ή έχει τον έλεγχο του τόπου ή στο οποίο έχει μετα
βιβασθεί αποφασιστικής σημασίας οικονομική εξουσία ως προς
την τεχνική λειτουργία του τόπου αποθήκευσης σύμφωνα με την
εθνική ∙νομοθεσία
11) ως «άδεια αποθήκευσης» νοείται μια γραπτή και αιτιολογημένη
απόφαση (ή αποφάσεις) με την οποία επιτρέπεται η αποθήκευση
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε έναν τόπο αποθήκευσης
από τον φορέα εκμετάλλευσης και καθορίζονται οι όροι διεξα
γωγής της, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας ∙οδηγίας
12) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται οιαδήποτε αλλαγή μη
προβλεπόμενη στην άδεια αποθήκευσης, η οποία μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον ή την ανθρώπινη ∙υγεία
13) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή ουσιών που προκύπτει από
διεργασίες δέσμευσης διοξειδίου του ∙άνθρακα
14) ως «απόβλητα» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται ως απόβλητα
στο στοιχείο α) του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας
2006/12/ΕΚ
∙
15) ως «θύσανος CO2» νοείται ο όγκος διασποράς CO2 στον γεωλο
∙
γικό σχηματισμό

4) ως «γεωλογικός σχηματισμός» νοείται μια λιθοστρωματογραφική
υποδιαίρεση εντός της οποίας ανευρίσκονται και
χαρτογραφούνται διακεκριμένες στρώσεις ∙πετρωμάτων

16) ως «μετανάστευση» νοείται η κίνηση του CO2 εντός του
συγκροτήματος ∙αποθήκευσης

5) ως «διαρροή» νοείται οποιαδήποτε διαρροή CO2 από το
συγκρότημα αποθήκευσης
∙

17) ως «σημαντική ανωμαλία» νοείται τυχόν ανωμαλία στις εργασίες
έγχυσης ή αποθήκευσης ή στις συνθήκες του ίδιου του
συγκροτήματος αποθήκευσης, η οποία συνεπάγεται κίνδυνο
διαρροής ή κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη ∙υγεία

6) ως «συγκρότημα αποθήκευσης» νοείται ο τόπος αποθήκευσης και
οι γύρω γεωλογικοί χώροι οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τη
συνολική ακεραιότητα και ασφάλεια της αποθήκευσης (δηλαδή
δευτερογενείς σχηματισμοί ∙απομόνωσης)
7) ως «υδραυλική μονάδα»: υδραυλικά συνδεδεμένος πορώδης
χώρος, όπου η μεταφορά της πίεσης μπορεί να μετρηθεί με τεχ
νικά μέσα, ο οποίος περιφράσσεται από αδιαπέραστα φράγματα
(π.χ. ρήγματα, θόλοι αλάτων, λιθολογικά όρια) ή από τομές
κοιτασμάτων του σχηματισμού που δημιουργούνται με την
∙
επιφάνεια της γης
8) ως «εξερεύνηση» νοείται η αξιολόγηση δυνητικών
συγκροτημάτων αποθήκευσης για τους σκοπούς της
αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς μέσω
δραστηριοτήτων διείσδυσης στον υπόγειο χώρο, όπως γεωτρη
τικές εργασίες για την απόκτηση γεωλογικών πληροφοριών σχε
τικά με στρώματα στο δυνητικό συγκρότημα αποθήκευσης και,
ανάλογα με την περίπτωση, διεξαγωγή δοκιμών έγχυσης για το
χαρακτηρισμό του τόπου ∙αποθήκευσης
9) ως «άδεια εξερεύνησης» νοείται η γραπτή και αιτιολογημένη
απόφαση με την οποία επιτρέπεται η εξερεύνηση και καθορίζονται
οι όροι διεξαγωγής της, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ∙οδηγίας

18) ως «σημαντικός κίνδυνος» νοείται ο συνδυασμός της πιθανότητας
πρόκλησης ζημίας και μεγέθους ζημίας που δεν μπορεί να αγνοη
θεί χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο σκοπός της παρούσας
οδηγίας για το συγκεκριμένο τόπο ∙αποθήκευσης
19) ως «διορθωτικά μέτρα» νοούνται τυχόν μέτρα που λαμβάνονται
για να διορθωθούν σημαντικές ανωμαλίες ή να αποφραχθούν
διαρροές ώστε να προληφθεί ή να πάψει η έκλυση CO2 από το
∙
συγκρότημα αποθήκευσης
20) ως «κλείσιμο» ενός τόπου αποθήκευσης νοείται η οριστική παύση
έγχυσης CO2 στον εν λόγω τόπο ∙αποθήκευσης
21) ως «μετά το κλείσιμο» νοείται η περίοδος μετά το κλείσιμο ενός
τόπου αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά
τη μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια ∙αρχή
22) ως «δίκτυο μεταφοράς» νοείται το δίκτυο σωληναγωγών,
συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της
πίεσης για τη μεταφορά CO2 στον τόπο αποθήκευσης.
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4. Ο κάτοχος άδειας εξερεύνησης έχει αποκλειστικό δικαίωμα
εξερεύνησης του δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης CO2. Τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην επιτρέπονται αντικρουόμενες
χρήσεις του συγκροτήματος στη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Άρθρο 4
Επιλογή τόπων αποθήκευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΆΔΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα ορισμού των περιοχών
από τις οποίες μπορεί να επιλέγονται τόποι αποθήκευσης κατ’ εφαρ
μογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Τούτο περιλαμβάνει το
δικαίωμα των κρατών μελών να μην επιτρέπουν αποθήκευση σε
τμήματα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους.
2.
Τα κράτη μέλη που προτίθενται να επιτρέψουν τη γεωλογική
αποθήκευση CO2 στην επικράτειά τους θα πρέπει να προβούν σε
αξιολόγηση της διαθέσιμης αποθηκευτικής ικανότητας σε τμήματα ή
στο σύνολο της επικράτειάς τους, επιτρέποντας την έρευνα σύμφωνα
με το άρθρο 5. Η Επιτροπή μπορεί να οργανώνει ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, στο
πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο
άρθρο 27.
3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού σχηματισμού για χρήση του
ως τόπου αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν χαρακτηρισμού και
αξιολόγησης του δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης και της
γύρω περιοχής κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο
παράρτημα Ι.
4.
Ένας γεωλογικός σχηματισμός επιλέγεται ως τόπος
αποθήκευσης μόνον εάν, υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις χρήσης,
δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος διαρροής, ούτε σημαντικός
κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία.

Άρθρο 5
Άδειες εξερεύνησης
1. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι απαιτείται
εξερεύνηση για την παραγωγή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες
για την επιλογή του τόπου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, μεριμνούν
ώστε να μην διενεργείται τέτοια εξερευνητική εργασία χωρίς άδεια
εξερεύνησης.
Όταν είναι σκόπιμο, η άδεια εξερεύνησης μπορεί να προβλέπει
παρακολούθηση δοκιμών έγχυσης.
2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες χορήγησης
αδειών εξερεύνησης να είναι ανοικτές στις πάσης φύσεως οντότητες
που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, και ώστε οι άδειες να
χορηγούνται ή να απορρίπτονται με βάση αντικειμενικά, δημοσιευμένα
και αμερόληπτα κριτήρια.
3.
Η διάρκεια ισχύος μιας άδειας δεν υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή της εξερεύνησης για την
οποία χορηγείται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν
την άδεια όταν η οριζόμενη διάρκεια δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση
της εξερεύνησης και η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
την άδεια. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για περιοχή
περιορισμένου όγκου.

Άρθρο 6
Άδειες αποθήκευσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μη γίνεται εκμετάλλευση
τόπου αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης, να υπάρχει μόνον ένας
φορέας εκμετάλλευσης για κάθε τόπο αποθήκευσης και να μην
επιτρέπονται αντικρουόμενες χρήσεις του τόπου αυτού.
2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες χορήγησης
αδειών αποθήκευσης να είναι ανοικτές στις πάσης φύσεως οντότητες
που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, και οι άδειες να χορηγούνται
με βάση αντικειμενικά, δημοσιευμένα και διαφανή κριτήρια.
3.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, για
τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης σε συγκεκριμένο τόπο παρέχεται
προτεραιότητα στον κάτοχο άδειας εξερεύνησης για τον τόπο αυτό,
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εξερεύνηση του συγκεκριμένου τόπου,
έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι της άδειας εξερεύνησης και η αίτηση για
άδεια αποθήκευσης έχει υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της
άδειας εξερεύνησης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην
επιτρέπονται αντικρουόμενες χρήσεις του συγκροτήματος κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης.

Άρθρο 7
Αιτήσεις για άδειες αποθήκευσης
Οι αιτήσεις άδειας αποθήκευσης που υποβάλλονται στην αρμόδια
αρχή περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
1) όνομα και διεύθυνση του υποψήφιου φορέα ∙εκμετάλλευσης
2) απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του υποψήφιου φορέα
∙εκμετάλλευσης
3) το χαρακτηρισμό του τόπου και του συγκροτήματος
αποθήκευσης και αξιολόγηση της αναμενομένης ασφάλειας της
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και ∙4
4) τη συνολική ποσότητα CO2 που θα εγχυθεί και θα αποθηκευθεί,
καθώς και τις προβλεπόμενες πηγές και μεθόδους μεταφοράς, τη
σύνθεση των ρευμάτων CO2, τους ρυθμούς και τις πιέσεις έγχυ
σης, και τον τόπο των εγκαταστάσεων ∙έγχυσης
5) περιγραφή μέτρων για την πρόληψη σημαντικών ∙ανωμαλιών
6) το προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 13, παράγραφος ∙2
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7) προτεινόμενο σχέδιο διορθωτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 16, παράγραφος ∙2
8) προτεινόμενο προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 17, παράγραφος ∙3
9) τις πληροφορίες που δίνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 της
οδηγίας ∙85/337/ΕΟΚ
10) απόδειξη ότι η χρηματική εγγύηση ή άλλο ισοδύναμο εχέγγυο,
όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 19, θα είναι έγκυρη και
πραγματική πριν από την έναρξη της έγχυσης.
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για τις άδειες αποθήκευσης
Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια αποθήκευσης μόνο εάν τηρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) η αρμόδια αρχή, με βάση την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα
με το άρθρο 7 και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, θεωρεί ότι:
α)

πληρούνται όλες οι συναφείς προϋποθέσεις της παρούσας
οδηγίας και των λοιπών σχετικών κοινοτικών νομοθετικών
∙πράξεων

β)

ο φορέας εκμετάλλευσης είναι οικονομικά υγιής και διαθέτει
τεχνική ικανότητα και αξιοπιστία για τη λειτουργία και τον
έλεγχο του τόπου, εξασφαλίζονται δε η επαγγελματική και
τεχνική μετεκπαίδευση και κατάρτιση του φορέα
εκμετάλλευσης και όλου του ∙προσωπικού

γ)

στην περίπτωση περισσότερων του ενός τόπων αποθήκευσης
στην ίδια υδραυλική μονάδα, οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις
πίεσης είναι τέτοιες ώστε και οι δύο τόποι μπορούν
συγχρόνως να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
∙οδηγίας

2) η αρμόδια αρχή έχει εξετάσει τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με
το σχέδιο άδειας, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10.
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4) απαιτήσεις για τη σύνθεση του ρεύματος CO2 και τη διαδικασία
αποδοχής ρεύματος CO2 σύμφωνα με το άρθρο 12 και, εφόσον
απαιτείται, περαιτέρω απαιτήσεις για την έγχυση και την
αποθήκευση, ιδίως για να αποφεύγονται σημαντικές ∙ανωμαλίες
5) εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης, υποχρέωση εφαρμογής
του σχεδίου και απαιτήσεις για επικαιροποίησή του κατ’ εφαρ
μογή του άρθρου 13, καθώς και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
κατ’ εφαρμογή του άρθρου ∙14
6) απαίτηση γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή περιπτώσεων
διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών, εγκεκριμένο σχέδιο
διορθωτικών μέτρων και υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση διαρροών ή σημαντικών
ανωμαλιών κατ’ εφαρμογή του άρθρου ∙16
7) προϋποθέσεις για το κλείσιμο και το εγκεκριμένο προσωρινό
σχέδιο ενεργειών μετά το κλείσιμο που αναφέρεται στο άρθρο ∙17
8) διατάξεις για μεταβολές, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και
ανάκληση της άδειας αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του
άρθρου ∙11
9) απαίτηση σύστασης και διατήρησης της χρηματικής εγγύησης ή
οιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εχεγγύου σύμφωνα με το
άρθρο 19.

Άρθρο 10
Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης σε μορφή σχεδίου από
την Επιτροπή
1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις άδειας
εντός μηνός από την παραλαβή τους. Καθιστούν διαθέσιμο κάθε άλλο
υλικό που θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια αρχή όταν πρόκειται να
λάβει απόφαση για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης. Ενημερώνουν
την Επιτροπή για όλα τα σχέδια αδειών αποθήκευσης και τυχόν άλλα
στοιχεία που συνεκτιμώνται για την έκδοση του σχεδίου απόφασης.
Εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του σχεδίου άδειας
αποθήκευσης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχετική μη δεσμευτική
γνώμη. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μη γνωμοδοτήσει, ενημερώνει
τα κράτη μέλη εντός μηνός από την υποβολή του σχεδίου άδειας
αναφέροντας τους λόγους.

Άρθρο 9
Περιεχόμενο των αδειών αποθήκευσης
Η άδεια περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1) όνομα και διεύθυνση του φορέα ∙εκμετάλλευσης
2) επακριβή θέση και οριοθέτηση του τόπου αποθήκευσης και του
συγκροτήματος αποθήκευσης, και στοιχεία σχετικά με την
υδραυλική ∙μονάδα
3) απαιτήσεις για τις εργασίες αποθήκευσης, συνολική ποσότητα
CO2 που επιτρέπεται να αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματι
σμούς, όρια πίεσης του ταμιευτήρα, και ανώτατοι επιτρεπόμενοι
ρυθμοί και πιέσεις ∙έγχυσης

2.
Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή την τελική απόφαση,
αναφέροντας τους λόγους εάν η απόφαση αποκλίνει από τη γνώμη
που διατύπωσε η Επιτροπή.

Άρθρο 11
Μεταβολές, επανεξέταση, επικαιροποίηση και ανάκληση
αδειών αποθήκευσης
1.
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
τυχόν προγραμματιζόμενες μεταβολές του τρόπου εκμετάλλευσης
του τόπου αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που
αφορούν τον φορέα εκμετάλλευσης. Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή
επικαιροποιεί την άδεια αποθήκευσης ή τις προϋποθέσεις ισχύος της
άδειας.
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2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην πραγματοποιούνται
ουσιώδεις μεταβολές χωρίς να έχει εκδοθεί νέα ή ενημερωμένη άδεια
αποθήκευσης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι διατάξεις της
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ έχουν εφαρμογή σε τέτοιες περιπτώσεις,
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ σημείο 13 πρώτη περίπτωση της εν λόγω
οδηγίας.
3.
Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, εάν απαιτείται, επικαιροποιεί
ή, ως έσχατο μέτρο, ανακαλεί την άδεια αποθήκευσης:
α)

β)

εάν της έχουν γνωστοποιηθεί ή έχουν περιέλθει στη γνώση της
διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος ∙1
εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 ή
οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται κατ’ εφαρ
μογή του άρθρου 15 δείχνουν τη μη συμμόρφωση προς τις
προϋποθέσεις της άδειας ή κινδύνους διαρροών ή σημαντικών
∙ανωμαλιών

γ)

εάν η αρμόδια αρχή είναι ενήμερη για τυχόν άλλη αδυναμία του
φορέα εκμετάλλευσης να τηρήσει τις προϋποθέσεις ισχύος της
∙άδειας

δ)

εάν κρίνεται αναγκαίο, βάσει των πρόσφατων επιστημονικών
πορισμάτων και της τεχνολογικής ∙εξέλιξης

ε)

με την επιφύλαξη των στοιχείων α) έως δ), πέντε έτη από τη
χορήγηση της άδειας και στη συνέχεια ανά δεκαετία.

4.
Αφού έχει ανακληθεί μια άδεια κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3, η αρμόδια αρχή είτε εκδίδει νέα άδεια αποθήκευσης ή
κλείνει τον τόπο αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του στοιχείου γ) του
άρθρου 17 παράγραφος 1. Έως ότου εκδοθεί νέα άδεια αποθήκευσης,
η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει προσωρινά όλες τις νομικές υποχρεώσεις
που αφορούν τα κριτήρια αποδοχής σε περίπτωση που αποφασίσει να
συνεχίσει την έγχυση CO2, την παρακολούθηση και τα διορθωτικά
μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία, την επιστροφή των δικαιωμάτων σε περιπτώσεις διαρροής
δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και προληπτικά ή επανορθωτικά
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6
παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή ανακτά
τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον πρώην φορέα
εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τη χρηματική
εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 19. Σε περίπτωση που κλείσει ο
τόπος αποθήκευσης σύμφωνα με το στοιχείο γ) του άρθρου 17
παράγραφος 1, εφαρμόζεται το άρθρο 17 παράγραφος 4.
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μετανάστευσης CO2 . Οι συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών πρέπει να
είναι κατώτερες από τα επίπεδα τα οποία:
α)

επηρεάζουν αρνητικά την ακεραιότητα του τόπου αποθήκευσης
ή τη συναφή υποδομή ∙μεταφοράς

β)

συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την
ανθρώπινη ∙υγεία ή

γ)

παραβαίνουν τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας κοινοτικής
νομοθεσίας.

2.
Η Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο, εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές για να προσδιορίζονται κατά περίπτωση οι εφαρμοστέες
προϋποθέσεις όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων της
παραγράφου 1.
3.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης:

α)

να δέχεται την έγχυση ρευμάτων CO2 μόνο εφόσον έχει γίνει
ανάλυση της σύνθεσης των ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
διαβρωτικών ουσιών, καθώς και αξιολόγηση κινδύνου, και εάν η
αξιολόγηση κινδύνου έχει δείξει ότι τα επίπεδα μόλυνσης είναι
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο ∙1

β)

να τηρεί μητρώο των ποσοτήτων και χαρακτηριστικών των
παραδιδόμενων
και
εγχυνόμενων
ρευμάτων
CO2,
συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής τους.
Άρθρο 13
Παρακολούθηση

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης να διε
νεργεί παρακολούθηση των μονάδων έγχυσης, του συγκροτήματος
αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένου, όποτε υπάρχει δυνατότητα, του
θυσάνου CO2), και, κατά περίπτωση, του γύρω περιβάλλοντος για
σκοπούς:
α)

σύγκρισης μεταξύ της πραγματικής και της αναπαριστώμενης με
μοντέλο συμπεριφοράς του CO2 και του ύδατος του σχηματι
σμού στον τόπο ∙αποθήκευσης

β)

ανίχνευσης σημαντικών ∙ανωμαλιών

γ)

ανίχνευσης της μετανάστευσης του CO2∙

δ)

ανίχνευσης της διαρροής του CO2∙

ε)

ανίχνευσης σημαντικών αρνητικών επενεργειών στο γύρω
περιβάλλον, μεταξύ άλλων ιδίως στο πόσιμο νερό, τους
ανθρώπινους πληθυσμούς ή χρήστες της γύρω ∙βιόσφαιρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άρθρο 12
Κριτήρια και διαδικασία αποδοχής ρεύματος CO2
1.
Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να συνίσταται κατά κύριο λόγο από
διοξείδιο του άνθρακα. Για το σκοπό αυτό, δεν επιτρέπεται να
προστίθενται απόβλητα ή άλλες ύλες με σκοπό τη διάθεση των εν
λόγω αποβλήτων ή άλλων υλών. Ωστόσο, ένα ρεύμα CO2 επιτρέπεται
να περιέχει ίχνη συναφών ουσιών από την πηγή, τη δέσμευση ή τη
διεργασία έγχυσης και ίχνη ουσιών που προστίθενται για να
βοηθήσουν την παρακολούθηση και την επαλήθευση της

στ) αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τυχόν διορθωτικών
μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου ∙16
ζ)

ενημέρωσης της αξιολόγησης της βραχυπρόθεσμης και
μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ακεραιότητας του
συγκροτήματος αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της
αξιολόγησης τού κατά πόσον το αποθηκευμένο CO2 θα
παραμείνει πλήρως και μονίμως απομονωμένο.
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2.
Η παρακολούθηση βασίζεται σε σχέδιο παρακολούθησης το
οποίο εκπονείται από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών
σχετικά με την παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές που ορίζονται στα άρθρα 14 και 23 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και εγκρίνεται
από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 7 σημείο 6 και το άρθρο 9 σημείο
5 της παρούσας οδηγίας. Το σχέδιο επικαιροποιείται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ και οπωσδήποτε ανά πενταετία ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκτιμώμενου κινδύνου διαρ
ροής, οι αλλαγές στους εκτιμώμενους κινδύνους για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι νέες επιστημονικές γνώσεις και οι
βελτιώσεις της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας. Τα
επικαιροποιημένα σχέδια επανυποβάλλονται στην αρμόδια αρχή προς
έγκριση.
Άρθρο 14
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επιθεωρήσεων αυτών, εξετάζονται οι σχετικές εγκαταστάσεις έγχυσης
και παρακολούθησης, καθώς και το πλήρες φάσμα των συναφών
επενεργειών του συγκροτήματος αποθήκευσης στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
4.

Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται:

α)

εάν έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή ή έχουν περιέλθει
στη γνώση της διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος ∙1

β)

εάν οι εκθέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 έχουν δείξει ανε
παρκή συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις ισχύος της ∙άδειας

γ)

για να διερευνηθούν σοβαρές καταγγελίες σχετικά με το
περιβάλλον ή την ανθρώπινη ∙υγεία

δ)

σε άλλες καταστάσεις εφόσον η αρμόδια αρχή το κρίνει
ενδεδειγμένο.

Υποβολή εκθέσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης
Με συχνότητα την οποία ορίζει η αρμόδια αρχή, και οπωσδήποτε
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει
στην αρμόδια αρχή:
1) όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης σύμφωνα με το
άρθρο 13 κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση,
συμπεριλαμβανομένων
των
πληροφοριών
για
τη
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ∙παρακολούθησης
2) τις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της
σύνθεσής τους, των ρευμάτων CO2 που παραδόθηκαν και
εγχύθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, τα οποία
καταχωρούνται σε μητρώα σύμφωνα με το στοιχείο β) του
άρθρου 12 παράγραφος ∙3
3) απόδειξη της θέσπισης και της διατήρησης της χρηματικής
εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 19 και το άρθρο 9 σημείο ∙9
4) τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή θεωρεί συν
αφείς για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις
προϋποθέσεις ισχύος της άδειας και αύξησης των γνώσεων για τη
συμπεριφορά του CO2 στον τόπο αποθήκευσης.
Άρθρο 15
Επιθεωρήσεις
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να
οργανώνουν σύστημα τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων όλων των
συγκροτημάτων αποθήκευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας για σκοπούς ελέγχου και προαγωγής της
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας και για σκοπούς
παρακολούθησης των επενεργειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
2.
Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες
όπως
επισκέψεις
των
επιφανειακών
εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των εγχυτικών εγκαταστάσεων, αξιολόγηση
των εργασιών έγχυσης και παρακολούθησης που πραγματοποιούνται
από τον φορέα εκμετάλλευσης, και έλεγχο όλων των σχετικών αρχείων
που τηρεί ο φορέας εκμετάλλευσης.
3.
Οι τακτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά
κατ’ έτος έως τρία έτη από το κλείσιμο και στη συνέχεια ανά πενταετία,
έως ότου μεταβιβαστεί η ευθύνη στην αρμόδια αρχή. Στο πλαίσιο των

5. Μετά από κάθε επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή συντάσσει έκθεση
με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Στην έκθεση αξιολογείται η
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και
αναφέρεται κατά πόσο είναι αναγκαία περαιτέρω μέτρα. Η έκθεση
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης και
δημοσιοποιείται σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εντός
δύο μηνών από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.
Άρθρο 16
Μέτρα σε περίπτωση διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε περίπτωση διαρροών ή
σημαντικών ανωμαλιών, ο φορέας εκμετάλλευσης να ειδοποιεί αμέσως
την αρμόδια αρχή και να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με την προστασία της
ανθρώπινης υγείας. Σε περίπτωση διαρροών και σημαντικών
ανωμαλιών που ενέχουν τον κίνδυνο διαρροής, ο φορέας
εκμετάλλευσης ειδοποιεί επίσης την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την
οδηγία 2003/87/ΕΚ.
2. Τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
λαμβάνονται τουλάχιστον με βάση σχέδιο διορθωτικών μέτρων που
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και εγκρίνεται από αυτήν σύμφωνα
με το άρθρο 7, σημείο 7 και το άρθρο 9, σημείο 6.
3. Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον
φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα
καθώς και μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα
αυτά μπορεί να είναι πρόσθετα ή διαφορετικά από εκείνα που
ορίζονται στο σχέδιο διορθωτικών μέτρων. Μπορεί επίσης ανά πάσα
στιγμή να λάβει η ίδια διορθωτικά μέτρα.
4.
Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν λάβει τα αναγκαία διορθω
τικά μέτρα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει η ίδια τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα.
5.
Η αρμόδια αρχή ανακτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε
για τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 από τον
φορέα εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τη χρηματική
εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 19.
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Άρθρο 17

Άρθρο 18

Υποχρεώσεις κατά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο

Μεταβίβαση της ευθύνης

Ένας τόπος αποθήκευσης κλείνει:

α)

εάν έχουν τηρηθεί οι δηλούμενες στην άδεια σχετικές
∙προϋποθέσεις

β)

κατόπιν τεκμηριωμένης αιτήσεως του φορέα εκμετάλλευσης και
μετά από εξουσιοδότηση της αρμόδιας ∙αρχής ή

γ)

εάν το αποφασίσει η αρμόδια αρχή μετά την ανάκληση της άδειας
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 3.

2.
Μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), ο φορέας εκμετάλλευσης παραμένει
υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη
λήψη διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, καθώς και για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που αφορούν
την επιστροφή δικαιωμάτων σε περίπτωση διαρροών, σύμφωνα με την
οδηγία 2003/87/ΕΚ και τη λήψη προληπτικών και επανορθωτικών
μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, έως
ότου η ευθύνη του τόπου αποθήκευσης μεταβιβασθεί στην αρμόδια
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 5 της παρούσας
οδηγίας. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι επίσης υπεύθυνος για τη
σφράγιση του τόπου αποθήκευσης και την απομάκρυνση των
εγχυτικών εγκαταστάσεων.

1.
Όταν ένας τόπος αποθήκευσης έχει κλείσει σύμφωνα με τα
στοιχεία α) ή β) του άρθρου 17 παράγραφος 1, όλες οι νομικές
υποχρεώσεις που αφορούν την παρακολούθηση και τη λήψη
διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, την επιστροφή δικαιωμάτων σε περίπτωση διαρροών
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και τη λήψη προληπτικών και
επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ μεταβιβάζονται
στην αρμόδια αρχή είτε με πρωτοβουλία της τελευταίας ή με αίτημα
του φορέα εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α)

όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το αποθηκευμένο CO2 θα
διατηρείται πλήρως και μονίμως ∙απομονωμένο

β)

έχει παρέλθει η ελάχιστη περίοδος που καθορίζεται από την
αρμόδια αρχή. Αυτή η ελάχιστη περίοδος δεν μπορεί να είναι
βραχύτερη από 20 χρόνια, εκτός εάν η αρμόδια αρχή είναι
πεπεισμένη ότι πληρούται το κριτήριο του στοιχείου α) πριν από
το τέλος της εν λόγω περιόδου
∙

γ)

οι οικονομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται το άρθρο 20 έχουν
εκπληρωθεί
∙

3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 υποχρεώσεις τηρούνται με
βάση σχέδιο μετά το κλείσιμο το οποίο έχει εκπονήσει ο φορέας
εκμετάλλευσης βάσει της ορθής πρακτικής και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Ένα προσωρινό σχέδιο
μετά το κλείσιμο υποβάλλεται προς έγκριση από την αρμόδια αρχή
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 σημείο 8 και του άρθρου 9 σημείο 7.
Πριν από το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή των
στοιχείων α) ή β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το προ
σωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο:

δ)

ο τόπος αποθήκευσης έχει σφραγιστεί και οι εγχυτικές
εγκαταστάσεις έχουν αφαιρεθεί.

α)

επικαιροποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο, με βάση, μεταξύ άλλων,
την ανάλυση κινδύνου, την ορθή πρακτική και τις τεχνολογικές
∙βελτιώσεις

α)

η αντιστοιχία της πραγματικής συμπεριφοράς του εγχυμένου
CO2 προς τη μοντελοποιημένη ∙συμπεριφορά

β)

η απουσία ανιχνεύσιμης ∙διαρροής

β)

υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια ∙αρχή και

γ)

εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ως το οριστικό σχέδιο μετά το
κλείσιμο.

γ)

ότι ο τόπος αποθήκευσης εξελίσσεται προς κατάσταση
μακροχρόνιας σταθερότητας.

4.
Μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση και τη λήψη διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και για τις πάσης φύσεως
υποχρεώσεις που αφορούν την επιστροφή δικαιωμάτων σε περίπτωση
διαρροών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, και για τη λήψη
προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
2004/35/ΕΚ. Οι απαιτήσεις μετά το κλείσιμο σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία εκπληρώνονται από την αρμόδια αρχή με βάση το
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο ενεργειών που αναφέρεται στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το οποίο επικαιροποιείται όπως
κρίνεται αναγκαίο.
5. Η αρμόδια αρχή ανακτά από τον φορέα εκμετάλλευσης τις
δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τα μέτρα που αναφέρονται στην
παράγραφο 4, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τη χρηματική εγγύηση
που αναφέρεται στο άρθρο 19.

2.
Ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση στην οποία
τεκμηριώνεται ότι πληρούται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) και την υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ώστε
αυτή να εγκρίνει τη μεταβίβαση της ευθύνης. Στην έκθεση αυτή
τεκμηριώνονται τουλάχιστον τα εξής:

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την
αξιολόγηση των ζητημάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)
του πρώτου εδαφίου, στις οποίες επισημαίνονται τυχόν επιπτώσεις
όσον αφορά τα τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό των ελάχιστων
περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
3.
Εφόσον η αρμόδια αρχή είναι ικανοποιημένη ως προς την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) και β), συντάσσει σχέδιο εγκριτικής απόφασης για τη
μεταβίβαση της ευθύνης. Το σχέδιο απόφασης προσδιορίζει τη μέθοδο
για το βαθμό εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο δ), καθώς και τυχόν αναπροσαρμοσμένες
απαιτήσεις για τη σφράγιση του τόπου αποθήκευσης και την
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων έγχυσης.
Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
στοιχεία α) και β) δεν πληρούνται, ενημερώνει τον φορέα
εκμετάλλευσης για τους λόγους της κρίσης αυτής.
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4.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εκθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός ενός μηνός από την παραλαβή
τους. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμο κάθε άλλο υλικό που θα
ληφθεί υπόψη από την αρμόδια αρχή όταν εκπονεί σχέδιο απόφασης
για τη μεταβίβαση της ευθύνης. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τα
πάσης φύσεως σχέδια εγκριτικών αποφάσεων που εκπονεί η αρμόδια
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
άλλων στοιχείων που συνεκτιμά η αρμόδια αρχή για να καταλήξει στο
συμπέρασμά της. Εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των
σχεδίων εγκριτικών αποφάσεων, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει σχε
τική μη δεσμευτική γνώμη επ’ αυτών. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να
μη γνωμοδοτήσει, ενημερώνει τα κράτη μέλη εντός μηνός από την
υποβολή του σχεδίου εγκριτικής απόφασης και αναφέρει τους λόγους.
5.
Εάν η αρμόδια αρχή είναι ικανοποιημένη ως προς την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) έως δ), εγκρίνει την τελική απόφαση και κοινοποιεί την
απόφαση αυτήν στον φορέα εκμετάλλευσης. Η αρμόδια αρχή κοινο
ποιεί επίσης στην Επιτροπή την τελική απόφαση, αναφέροντας τους
λόγους εάν η απόφαση αποκλίνει από τη γνώμη που διατύπωσε η
Επιτροπή.
6.
Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης παύουν οι τακτικές
επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, η δε
παρακολούθηση μπορεί να περιορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει την
ανίχνευση διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών. Εάν ανιχνευθούν διαρ
ροές ή σημαντικές ανωμαλίες, η παρακολούθηση εντείνεται όπως
απαιτείται για να αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος και η
αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων.
7.
Σε περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα του φορέα
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υποβολής
ελλιπών στοιχείων, απόκρυψης συναφών στοιχείων, αμέλειας,
ηθελημένης απάτης ή μη ασκήσεως της δεούσης επιμελείας, η αρμόδια
αρχή ανακτά από τον πρώην φορέα εκμετάλλευσης τις δαπάνες στις
οποίες υποβλήθηκε μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 20, δεν ανακτώνται επιπλέον δαπάνες μετά τη
μεταβίβαση της ευθύνης.
8.
Μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης σύμφωνα με το
στοιχείο γ) του άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη θεωρείται ότι
μεταβιβάστηκε εφόσον από όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία
καταδεικνύεται ότι το αποθηκευμένο CO2 θα παραμείνει σε πλήρη και
μόνιμη απομόνωση και αφού σφραγισθεί ο τόπος και απομακρυνθούν
οι εγχυτικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 19
Χρηματική εγγύηση
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο υποψήφιος φορέας
εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο της αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να
αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, μέσω
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου ισοδύναμου εχεγγύου, με βάση
λεπτομέρειες που αποφασίζουν τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται
η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει της
άδειας που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών κλεισίματος και των
απαιτήσεων για μετά το κλείσιμο, καθώς και τυχόν υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την υπαγωγή των τόπων αποθήκευσης στην οδηγία
2003/87/ΕΚ. Η χρηματική αυτή εγγύηση πρέπει να είναι έγκυρη και
πραγματική πριν από την έναρξη της έγχυσης.
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2.
Η χρηματική εγγύηση αναπροσαρμόζεται περιοδικά ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκτιμώμενου κινδύνου διαρ
ροής και το κατ’ εκτίμηση κόστος όλων των υποχρεώσεων που
προκύπτει από την άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας
και των τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπαγωγή των
τόπων αποθήκευσης στην οδηγία 2003/87/ΕΚ.
3.
Η χρηματική εγγύηση ή τυχόν άλλο ισοδύναμο εχέγγυο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη και πραγματική:
α)

μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), έως ότου μεταβιβα
στεί στην αρμόδια αρχή η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως ∙5

β)

μετά την ανάκληση άδειας αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 11 παράγραφος 3:
i)

έως ότου εκδοθεί νέα άδεια ∙αποθήκευσης

ii)

όταν κλείνει ο τόπος σύμφωνα με το άρθρο 17
παράγραφος 1 στοιχείο γ), έως ότου θεωρηθεί ότι έχει πραγ
ματοποιηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σύμφωνα με το
άρθρο 18 παράγραφος 8, εφόσον έχουν τηρηθεί οι οικονο
μικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20.
Άρθρο 20
Χρηματοδοτικός μηχανισμός

1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης, βάσει
ρυθμίσεων που καθορίζουν τα κράτη μέλη, να καταβάλλει στην
αρμόδια αρχή χρηματοδοτική συνεισφορά πριν από τη μεταβίβαση
της ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18. Η συνεισφορά του φορέα
εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι και τα στοιχεία που σχετίζονται με το ιστορικό της
αποθήκευσης CO2 ως προς τον καθορισμό των υποχρεώσεων μετά τη
μεταφορά και καλύπτει τουλάχιστον τις αναμενόμενες δαπάνες
παρακολούθησης επί 30 έτη. Η χρηματοδοτική αυτή συνεισφορά
μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των δαπανών που
βαρύνουν την αρμόδια αρχή μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης
προκειμένου να εξασφαλίζεται η μόνιμη και ασφαλής απομόνωση του
CO2 σε τόπους αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς μετά τη
μεταβίβαση της ευθύνης.
2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την
εκτίμηση των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες
εκπονούνται κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη με στόχο τη
διασφάλιση διαφάνειας και προβλεψιμότητας για τους φορείς
εκμετάλλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 21
Πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς και τους τόπους
αποθήκευσης
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
διασφαλίσουν ότι δυνητικοί χρήστες είναι σε θέση να αποκτήσουν
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και σε τόπους αποθήκευσης για
σκοπούς αποθήκευσης του παραγόμενου και δεσμευόμενου CO2, σε
γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

5.6.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2.
Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 πρόσβαση παρέχεται με
διαφάνεια και αμεροληψία κατά τρόπο που καθορίζει το κράτος
μέλος. Το κράτος μέλος εφαρμόζει τους στόχους της δίκαιης και
ανοικτής πρόσβασης, συνεκτιμώντας:
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Άρθρο 23
α)

β)

γ)

δ)

τη χωρητικότητα αποθήκευσης η οποία διατίθεται ή μπορεί
εύλογα να διατεθεί εντός των περιοχών που καθορίζονται βάσει
του άρθρου 4, και τη δυναμικότητα μεταφοράς η οποία
διατίθεται ή μπορεί εύλογα να ∙διατεθεί
το ποσοστό των υποχρεώσεών του μείωσης του CO2 κατ’ εφαρ
μογή διεθνών νομικών μέσων και κοινοτικών νομοθετικών
πράξεων, τις οποίες υποχρεώσεις σκοπεύει να εκπληρώσει μέσω
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς
∙
σχηματισμούς
την ανάγκη να αρνηθεί την πρόσβαση όταν υπάρχει
ασυμβατότητα τεχνικών προδιαγραφών η οποία δεν μπορεί
εύκολα να ∙υπερνικηθεί
την ανάγκη κάλυψης των δεόντως τεκμηριωμένων εύλογων
αναγκών του ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης του τόπου
αποθήκευσης ή του δικτύου μεταφοράς και των συμφερόντων
όλων των άλλων χρηστών του τόπου αποθήκευσης ή του δικτύου
μεταφοράς ή των συναφών μονάδων διεργασίας ή χειρισμού που
μπορεί να επηρεαστούν.

3.
Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μεταφοράς και οι φορείς
εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης μπορεί να αρνούνται την
πρόσβαση λόγω έλλειψης δυναμικότητας. Για τυχόν τέτοια άρνηση θα
δίνονται δεόντως τεκμηριωμένοι λόγοι.
4.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης που αρνείται την
πρόσβαση λόγω έλλειψης δυναμικότητας ή έλλειψης σύνδεσης πραγ
ματοποιεί αναγκαίες βελτιώσεις εφόσον συμφέρει οικονομικώς ή όταν
ο υποψήφιος πελάτης προθυμοποιείται να τις καλύψει οικονομικώς,
υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για την περι
βαλλοντική ασφάλεια της μεταφοράς και αποθήκευσης CO2 σε γεω
λογικούς σχηματισμούς.

Αρμόδια αρχή
Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν την αρμόδια αρχή ή τις
αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Όταν
ορίζονται περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, τα κράτη μέλη
θεσπίζουν ρυθμίσεις για τον συντονισμό των εργασιών των αρχών
αυτών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 24
Διασυνοριακή συνεργασία
Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς CO2, διασυνοριακών τόπων
αποθήκευσης ή διασυνοριακών συγκροτημάτων αποθήκευσης, οι
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών εκπληρούν από κοινού τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και της υπόλοιπης σχετικής κοινο
τικής νομοθεσίας.
Άρθρο 25
Μητρώα
1.

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί:

α)

μητρώο των χορηγούμενων αδειών ∙αποθήκευσης και

β)

μόνιμο μητρώο όλων των τόπων αποθήκευσης που έχουν κλείσει
και
των
γύρω
συγκροτημάτων
αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένων χαρτών και τμημάτων της έκτασής τους
στο χώρο καθώς και διαθέσιμων πληροφοριών που είναι χρήσιμες
για την αξιολόγηση της πλήρους και μόνιμης απομόνωσης του
αποθηκευμένου CO2.

2.
Το μητρώο της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη από τις
αρμόδιες εθνικές αρχές στις σχετικές διαδικασίες προγραμματισμού
και όταν δίνεται άδεια για τυχόν δραστηριότητα που μπορεί να
επηρεάσει ή να επηρεαστεί από την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς
σχηματισμούς στους καταχωρημένους τόπους αποθήκευσης.

Άρθρο 22
Επίλυση διαφορών

Άρθρο 26
Ενημέρωση του κοινού

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης
διαφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχής ανεξάρτητης από τα
μέρη, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η ταχεία επίλυση διαφορών που έχουν σχέση με
την πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς και σε τόπους αποθήκευσης,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 21 παράγραφος 2 και
τον αριθμό των μερών που ενδέχεται να διαπραγματεύονται την
πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.
2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμόζονται οι μηχα
νισμοί επίλυσης διαφορών του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία
στο δίκτυο μεταφοράς ή στον τόπο αποθήκευσης, ως προς τα οποία
εκδηλώθηκε άρνηση πρόσβασης. Σε περίπτωση διασυνοριακών
διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο
δίκτυο μεταφοράς ή τον οικείο τόπο αποθήκευσης, τα εν λόγω κράτη
μέλη συνεννοούνται με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις περιβαλλοντικές
πληροφορίες που σχετίζονται με την αποθήκευση CO2 σε γεωλογι
κούς σχηματισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 27
Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη
1. Ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και το μητρώο
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β). Η πρώτη
έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. Η
έκθεση εκπονείται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που
καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα
διαβιβάζεται στα κράτη μέλη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την
προθεσμία υποβολής της έκθεσης.
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αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς
σχηματισμούς (*).

2.
Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση της
παρούσας οδηγίας.

24. Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’
εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από
εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από το παρόν
παράρτημα ή εφόσον η συνολική ετήσια δέσμευση
CO2 ανέρχεται σε 1,5 μεγατόνους ή περισσότερο.

Άρθρο 28
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης των εθνικών διατάξεων που
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν
κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και απο
τρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επι
τροπή το αργότερο στις 25 Ιουνίου 2011, ενώ παράλληλα της
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις
επηρεάζει.

(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».
2) Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο στο σημείο 3:
«ι) Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρ
μογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από εγκαταστάσεις μη
καλυπτόμενες από το παράρτημα Ι της παρούσας
∙οδηγίας.»

Άρθρο 29
Τροποποιήσεις παραρτημάτων
Δύνανται να ληφθούν μέτρα για την τροποποίηση των παραρτημάτων.
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την κανο
νιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30
παράγραφος 2.
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β)

το στοιχείο θ) του σημείου 10 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«ζ) Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου για τη μεταφορά
ρευμάτων CO2 για την αποθήκευση σε γεωλογικούς
σχηματισμούς (σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι).».

Άρθρο 30
Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 32

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών
μεταβολών.

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

2.
Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 31
Τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ
Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

Στο στοιχείο ι) του άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση μετά την τρίτη
περίπτωση:
«— Ά έθρο αγχυση ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα για την
αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι, για φυσι
κούς λόγους, είναι μόνιμα ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς,
υπό τον όρο ότι η έγχυση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με
την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματι
σμούς (*) ή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω
οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 αυτής,
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».

1) Το παράρτημα Ι τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία:
α)

το σημείο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«16. Αγωγοί με διάμετρο άνω των 800 mm και μήκος άνω
των 40 km
— μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών,
και
— μεταφοράς ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς
σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των
συναφών σταθμών ανύψωσης της ∙πίεσης.»

β)

Άρθρο 33

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«23. Τόποι αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/80/ΕΚ
Στην οδηγία 2001/80/ΕΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης όλων
των εγκαταστάσεων καύσης ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 300 MW
και άνω, για τις οποίες η αρχική άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας
διαδικασίας, η αρχική άδεια εκμετάλλευσης, χορηγείται μετά την
έναρξη ισχύος της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχε
τικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχη
ματισμούς (*), να έχουν αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις.
— διατίθενται κατάλληλοι τόποι αποθήκευσης,
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— οι εγκαταστάσεις μεταφοράς είναι τεχνικώς και οικονομικώς
εφικτές,
— είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή η μετασκευή για τη
δέσμευση CO2.
2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αρμόδια
αρχή μεριμνά ώστε να εξασφαλιστεί στον τόπο εγκατάστασης
κατάλληλος χώρος για τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη
δέσμευση και τη συμπίεση CO2. Η αρμόδια αρχή καθορίζει κατά
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, βάσει της αξιολόγησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλων διαθέσιμων στοιχείων, ιδίως
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας.
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».

Άρθρο 34
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ
Στο παράρτημα III της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος 14:
«14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της
οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς
σχηματισμούς (*).
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».

Άρθρο 35
Τροποποίηση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ
Το στοιχείο α) του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) Τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και το
διοξείδιο του άνθρακα το οποίο δεσμεύεται και μεταφέρεται για
αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς και το οποίο
αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογι
κούς σχηματισμούς (*) ή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της
εν λόγω οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ∙αυτής
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».

Άρθρο 36
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«η) Οι μεταφορές CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς
σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς
σχηματισμούς (*) ∙
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».
Άρθρο 37
Τροποποίηση της οδηγίας 2008/1/ΕΚ
Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο
σημείο:
«6.9. Δέσμευση ρευμάτων CO2 από εγκαταστάσεις που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλο
γικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου
του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (*).
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Επανεξέταση
1.
Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 27, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.
2. Στην έκθεση που υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2015, η Επι
τροπή αξιολογεί ιδίως, με βάση την πείρα από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας και υπό το φως της πείρας από την CCS και
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και την πλέον πρόσφατη επι
στημονική γνώση:
— κατά πόσον έχει αποδειχθεί επαρκώς η μόνιμη απομόνωση CO2
κατά τρόπο που να προλαμβάνει και να περιορίζει, στο μέτρο του
δυνατού, τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τυχόν
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και την περιβαλλοντική
και την ανθρώπινη ασφάλεια από την CCS,
— κατά πόσον απαιτούνται ακόμα οι διαδικασίες που αφορούν την
επανεξέταση, από την Επιτροπή, των σχεδίων αδειών
αποθήκευσης που αναφέρονται στο άρθρο 10 και των σχεδίων
αποφάσεων για τη μεταβίβαση της ευθύνης που αναφέρονται στο
άρθρο 18,
— την πείρα από τις διατάξεις για τα κριτήρια και τη διαδικασία
αποδοχής ρεύματος CO2, που αναφέρονται στο άρθρο 12,
— την πείρα από τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση τρίτων που
αναφέρεται στα άρθρα 21 και 22 και από τις διατάξεις για τη
διασυνοριακή συνεργασία δυνάμει του άρθρου 24,
— τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις καύσης με
ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 300 MW και άνω που αναφέρονται
στο άρθρο 9α της οδηγίας 2001/80/ΕΚ,
— προοπτικές αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε
τρίτες χώρες,
— την περαιτέρω ανάπτυξη και ενημέρωση των κριτηρίων του
παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ,
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— την πείρα από τα κίνητρα για την εφαρμογή CCS στις
εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας,
— την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης σχετικά με τους περιβαλλοντι
κούς κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά CO2,
και υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας εφόσον
απαιτείται.
3.
Όταν η μόνιμη απομόνωση CO2 κατά τρόπο που να
προλαμβάνει και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, να εξαλείφει κατά
το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις και κάθε κίνδυνο για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και όταν η ασφάλεια της CCS
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο έχουν επαρκώς αποδειχθεί, καθώς
και η οικονομική της σκοπιμότητα, η επανεξέταση αφορά το κατά
πόσον είναι αναγκαία και εφικτή η θέσπιση υποχρεωτικής απαίτησης
για πρότυπα επιδόσεων εκπομπών για νέες μεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης για ηλεκτροπαραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 9α της
οδηγίας 2001/80/ΕΚ.
Άρθρο 39
Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και μεταβατικά μέτρα
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία έως τις 25 Ιουνίου 2011 Γνωστοποιούν αμελλητί
στην Επιτροπή το περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, κάνουν ανα
φορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το περιεχόμενο
των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ακόλουθοι τόποι
αποθήκευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας το αργότερο 25 Ιουνίου 2012.
α)

τόποι αποθήκευσης χρησιμοποιούμενοι σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία στις 25 Ιουνίου 2009;

β)

τόποι αποθήκευσης εγκεκριμένοι σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή
πριν ή στις 25 Ιουνίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι οι τόποι
αυτοί χρησιμοποιούνται το αργότερο ένα έτος μετά την
ημερομηνία αυτή.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 5, το
άρθρο 7 σημείο 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 10.
Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 41
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

5.6.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση των δυνητικών συγκροτημάτων αποθήκευσης και της γύρω περιοχής που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 3 διενεργούνται σε τρεις φάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές κατά την αξιολόγηση καθώς και τα
ακόλουθα κριτήρια. Παρεκκλίσεις από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια αυτά μπορούν να επιτραπούν από την αρμόδια αρχή
εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης έχει αποδείξει ότι δεν θίγεται η ικανότητα του χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης που καθιστούν
δυνατή την κατά το άρθρο 4 κρίση.

Φάση 1: Συλλογή δεδομένων
Συγκεντρώνονται επαρκή δεδομένα για την κατασκευή ογκομετρικού και στατικού τρισδιάστατου (3-D)- γήινου μοντέλου για τον
τόπο αποθήκευσης και το συγκρότημα αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των υπερκείμενων πετρωμάτων και της γύρω περιοχής
με τις υδραυλικώς συνδεδεμένες περιοχές. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα εγγενή χαρακτηριστικά του
συγκροτήματος αποθήκευσης:
α)

∙
γεωλογία και γεωφυσική

β)

∙
υδρογεωλογία (ιδιαίτερα την ύπαρξη υπόγειων υδάτων προοριζόμενων για κατανάλωση)

γ)

μηχανική ταμιευτήρα (συμπεριλαμβανομένων ογκομετρικών υπολογισμών του όγκου των πόρων για έγχυση CO2 και απώτερη
χωρητικότητα αποθήκευσης)
∙

δ)

γεωχημεία (ρυθμοί διάλυσης, ρυθμοί ορυκτοποίησης)
∙

ε)

γεωμηχανική (διαπερατότητα, πίεση θραύσης)
∙

στ) σεισμικότητα
∙
ζ)

παρουσία και συνθήκες φυσικών και ανθρωπογενών διόδων, συμπεριλαμβανομένων φρεάτων και γεωτρήσεων που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν οδούς διαρροής.

Πρέπει να τεκμηριωθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της γειτονίας του συγκροτήματος:
η)

χώροι που περιβάλλουν το συγκρότημα αποθήκευσης, οι οποίοι μπορούν να επηρεαστούν από την αποθήκευση CO2 στον τόπο
∙
αποθήκευσης

θ)

∙
κατανομή πληθυσμού στην περιοχή πάνω από τον τόπο αποθήκευσης

ι)

γειτνίαση με πολύτιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα τόπων Natura 2000 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (1) και της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας (2), πόσιμων υπόγειων υδάτων και ∙υδρογονανθράκων)

ια)

δραστηριότητες γύρω από το συγκρότημα αποθήκευσης και ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με τις δραστηριότητες αυτές (π.χ.
έρευνα, παραγωγή και αποθήκευση υδρογονανθράκων, γεωθερμική χρήση υδροφόρων οριζόντων και χρήση υπόγειων
αποθεμάτων ∙ύδατος)

ιβ)

γειτνίαση με την ή τις δυνητικές πηγές CO2 (συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων της συνολικής δυνητικής μάζας του οικονο
μικώς διαθέσιμου για αποθήκευση CO2) και με επαρκή δίκτυα μεταφοράς.

Φάση 2: Εκπόνηση του τρισδιάστατου στατικού γεωλογικού μοντέλου της γης
Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται στη Φάση 1, εκπονείται με τη χρήση προσομοιωτών ταμιευτήρα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
τρισδιάστατο στατικό γεωλογικό μοντέλο της γης, ή μια σειρά τέτοιων μοντέλων, του υποψήφιου συγκροτήματος αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένων των υπερκείμενων πετρωμάτων και των υδραυλικώς συνδεδεμένων περιοχών και ρευστών. Το (τα) στατικό(-ά)
γεωλογικό(-ά) γήινο(-α) μοντέλο(-α) θα χαρακτηρίζει το συγκρότημα από πλευράς:
α)

∙
γεωλογικής δομής της φυσικής παγίδας

β)

γεωμηχανικών, γεωχημικών και ροϊκών ιδιοτήτων του ταμιευτήρα, του υπερκείμενου εδάφους (υπερκείμενα πετρώματα, σφρα
∙
γιστικές στρώσεις, πορώδεις και περατοί ορίζοντες) και των περιβαλλόντων σχηματισμών

(1) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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γ)

∙
χαρακτηρισμού συστημάτων ρωγμών και παρουσίας ανθρωπογενών διόδων

δ)

∙
επιφανειακής και κατακόρυφης έκτασης του συγκροτήματος αποθήκευσης

ε)

∙
όγκου του πορώδους χώρου (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του πορώδους)

∙
στ) κατανομής αναφοράς των ρευστών
ζ)

τυχόν άλλων σχετικών χαρακτηριστικών.

Η αβεβαιότητα που συνδέεται με εκάστη των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων για την κατασκευή του μοντέλου πρέπει να αξιολο
γηθεί με την ανάπτυξη φάσματος σεναρίων για εκάστη παράμετρο και με τον υπολογισμό των ενδεδειγμένων ορίων εμπιστοσύνης.
Επίσης πρέπει να αξιολογείται τυχόν αβεβαιότητα συνδεόμενη με το ίδιο το μοντέλο.

Φάση 3: Χαρακτηρισμός της δυναμικής συμπεριφοράς της αποθήκευσης, χαρακτηρισμός ευαισθησίας, εκτίμηση
κινδύνου
Οι χαρακτηρισμοί και η εκτίμηση βασίζονται σε κατάρτιση δυναμικού μοντέλου, που περιλαμβάνει ποικιλία προσομοιώσεων κατά
χρονικά βήματα της έγχυσης CO2 στον τόπο αποθήκευσης με τη χρήση του ή των τρισδιάστατων στατικών γεωλογικών μοντέλων
της γης στο μηχανοργανωμένο προσομοιωτή του συγκροτήματος αποθήκευσης που κατασκευάζεται στη φάση 2.
Φάση 3.1: Χαρακτηρισμός της δυναμικής συμπεριφοράς της αποθήκευσης
Εξετάζονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι παράγοντες:
α)

δυνατοί ρυθμοί έγχυσης και ιδιότητες του ρεύματος CO2∙

β)

επάρκεια μοντελοποίησης συζευγμένων διεργασιών [δηλαδή ο τρόπος κατά τον οποίο αλληλεπιδρούν στον (στους)
∙
προσομοιωτή(-ές) διάφορες μεμονωμένες επενέργειες]

γ)

αντιδραστικές διεργασίες (δηλαδή ο τρόπος κατά τον οποίο ανατροφοδοτούνται στο μοντέλο αντιδράσεις του εγχεόμενου CO2
με επιτόπου ορυκτές ∙ουσίες)

δ)

χρησιμοποιούμενος προσομοιωτής ταμιευτήρα (μπορεί να απαιτούνται πολλαπλές προσομοιώσεις ώστε να επικυρωθούν
ορισμένα ∙ευρήματα)

ε)

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις (για να προσδιοριστεί η τύχη και η συμπεριφορά του CO2 σε κλίμακα
δεκαετιών και χιλιετιών, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού διάλυσης του CO2 στο νερό).

Η εκπόνηση δυναμικού μοντέλου θα φωτίσει τις κρυφές πτυχές των εξής:
στ) πίεση και θερμοκρασία του σχηματισμού αποθήκευσης ως συνάρτηση του ρυθμού έγχυσης και της σωρευτικής εγχεόμενης
∙
ποσότητας σε βάθος χρόνου
ζ)

επιφανειακή και κατακόρυφη έκταση του CO2 έναντι του ∙χρόνου

η)

φύση της ροής CO2 στον ταμιευτήρα συμπεριλαμβανομένης της φασικής ∙συμπεριφοράς

θ)

μηχανισμοί και ρυθμοί παγίδευσης CO2 (συμπεριλαμβανομένων σημείων υπερχείλισης και πλευρικών και κατακόρυφων
∙
σφραγιστικών στρώσεων)

ι)

∙
συστήματα δευτερογενούς απομόνωσης στο συνολικό συγκρότημα αποθήκευσης

ια)

∙
χωρητικότητα αποθήκευσης και βαθμίδες πίεσης στον τόπο αποθήκευσης

ιβ)

∙
κίνδυνος ρηγμάτωσης του (των) σχηματισμού(-ών) αποθήκευσης και των υπερκείμενων πετρωμάτων

ιγ)

κίνδυνος εισόδου του CO2 στο υπερκείμενο ∙πέτρωμα

ιδ)

∙
κίνδυνος διαρροής από τον τόπο αποθήκευσης (π.χ. μέσω εγκαταλελειμμένων ή ανεπαρκώς σφραγισμένων φρεάτων)

ιε)

∙
ρυθμός μετανάστευσης (σε ταμιευτήρες ανοικτού πέρατος)

∙
ιστ) ρυθμοί σφράγισης της ρωγμής
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ιζ)

μεταβολές στη ρευστοχημεία του (των) σχηματισμού(-ών) και επακόλουθες αντιδράσεις (π.χ. μεταβολή pH, σχηματισμός
ορυκτών και συνεκτίμηση εκπόνησης αντιδραστικών μοντέλων για την αξιολόγηση των επενεργειών)
∙

ιη)

μετατόπιση ρευστών σχηματισμού
∙

ιθ)

αυξημένη σεισμικότητα και υψόμετρο στο επίπεδο της επιφάνειας.

Φάση 3.2: Χαρακτηρισμός ευαισθησίας
Θα αναληφθούν πολλαπλές προσομοιώσεις για τον εντοπισμό της ευαισθησίας της αξιολόγησης σε παραδοχές που γίνονται για
ειδικότερες παραμέτρους. Οι προσομοιώσεις θα βασίζονται στην αλλαγή των παραμέτρων στο (στα) στατικό(-ά) γεωλογικό(-ά)
γήινο(-α) μοντέλο(-α) και στην αλλαγή των λειτουργιών και παραδοχών ρυθμού στην εργασία εκπόνησης δυναμικού μοντέλου. Στην
εκτίμηση επικινδυνότητας θα ληφθεί υπόψη τυχόν σημαντική ευαισθησία.
Φάση 3.3: Εκτίμηση κινδύνου
Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
3.3.1.

Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας

Πραγματοποιείται χαρακτηρισμός επικινδυνότητας μέσω του χαρακτηρισμού των δυνατοτήτων διαρροής από το συγκρότημα
αποθήκευσης, όπως διαπιστώνεται κατά την εκπόνηση δυναμικού μοντέλου και το χαρακτηρισμό ασφάλειας που περιγράφονται
ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται μεταξύ άλλων:
α)

∙
οι δυνητικές οδοί διαρροής

β)

∙
το δυνητικό μέγεθος των συμβάντων διαρροής για πανομοιότυπες οδούς διαρροής (ρυθμοί ροής)

γ)

οι κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν τη δυνητική διαρροή (παραδείγματος χάριν, ανώτατη πίεση ταμιευτήρα, ανώτατος
∙
ρυθμός έγχυσης, θερμοκρασία, ευαισθησία στις διάφορες παραδοχές στο ή τα στατικά γεωλογικά μοντέλα της γης κ.λπ.)

δ)

οι δευτερογενείς επενέργειες της αποθήκευσης CO2, συμπεριλαμβανομένων μετατοπισμένων ρευστών σχηματισμού και νέων
ουσιών που δημιουργήθηκαν από την αποθήκευση CO2∙

ε)

τυχόν άλλοι παράγοντες που μπορεί να αποβούν επικίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον (παραδείγματος
χάριν φυσικές κατασκευές συσχετιζόμενες με το έργο).

Ο χαρακτηρισμός επικινδυνότητας καλύπτει το πλήρες φάσμα δυνητικών συνθηκών λειτουργίας για τη δοκιμή της ασφάλειας του
συγκροτήματος αποθήκευσης.
3.3.2. Ε κ τ ί μ η σ η έ κ θ ε σ η ς — μ ε β ά σ η τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς κ α ι τ η ν κ α τ α ν ο μ ή
και τις δραστηριότητες του ανθρώπινου πληθυσμού πάνω από το συγκρότημα αποθήκευσης, και
τη δυνητική συμπεριφορά και τύχη του CO2 που διαρρέει από δυνητικές οδούς που
εντοπίστηκαν στη φάση 3.3.1.
3.3.3. Ε κ τ ί μ η σ η ε π ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν — μ ε β ά σ η τ η ν ε υ α ι σ θ η σ ί α τ ω ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν ε ι δ ώ ν , κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν
ή ενδιαιτημάτων που συνδέονται με συμβάντα δυνητικής διαρροής τα οποία εντοπίζονται στη
φάση 3.3.1. Όπου έχει σημασία, θα περιλαμβάνουν τις συνέπειες της έκθεσης σε υψηλές
συγκεντρώσεις CO2 στη βιόσφαιρα (συμπεριλαμβανομένων εδαφών, θαλάσσιων ιζημάτων και
β ε ν θ ι κ ώ ν υ δ ά τ ω ν ( σ υ ν θ ή κ ε ς α∙ σ φ υ ξ ί α ς π ε ρ ί σ σ ε ι α δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ α κ α ) κ α ι μ ε ι ω μ έ ν ο υ p H
σ τ α ε ν λ ό γ ω π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α ω ς σ υ ν έ π ε ι α δ ι α ρ ρ ο ή ς C O2. Θ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε π ί σ η ς ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν
επενεργειών άλλων ουσιών που μπορεί να είναι παρούσες σε ρεύματα διαρρέοντος CO2 (είτε
ακαθαρσιών που είναι παρούσες στο ρεύμα έγχυσης ή νέων ουσιών που σχηματίζονται μέσω
τ η ς α π ο θ ή κ ε υ σ η ς C O 2) . Ο ι ε π ε ν έ ρ γ ε ι ε ς α υ τ έ ς θ α σ υ ν ε κ τ ι μ ώ ν τ α ι σ ε φ ά σ μ α χ ρ ο ν ι κ ώ ν κ α ι χ ω ρ ι κ ώ ν
κλιμάκων και θα συνδέονται με φάσμα διαφόρων τάξεων μεγέθους συμβάντων διαρροής.
3.3.4. Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς ε π ι κ ι ν δ υ ν ό τ η τ α ς — ο ο π ο ί ο ς θ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε κ τ ί μ η σ η τ η ς α σ φ ά λ ε ι α ς
και της ακεραιότητας του τόπου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης
εκτίμησης της επικινδυνότητας της διαρροής υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης και των
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία στη χείριστη περίπτωση. Ο χαρακτηρισμός
επικινδυνότητας διενεργείται με βάση την εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου, της έκθεσης και
των επενεργειών. Περιλαμβάνει εκτίμηση των πηγών αβεβαιότητας που εντοπίζονται κατά το
χαρακτηρισμό και την εκτίμηση του τόπου αποθήκευσης και, εάν είναι εφικτό, περιγραφή των
δυνατοτήτων μείωσης της αβεβαιότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

1.

Κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου παρακολούθησης
Το σχέδιο παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 εκπονείται σύμφωνα με την ανάλυση εκτίμησης
κινδύνου που πραγματοποιείται στη φάση 3 του παραρτήματος Ι και επικαιροποιείται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις
παρακολούθησης του άρθρου 13 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

1.1. Κατάρτιση του σχεδίου
Στο σχέδιο παρακολούθησης δίνονται λεπτομέρειες της παρακολούθησης προς καθιέρωση στα κυριότερα στάδια του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της βασικής, επιχειρησιακής και μετά το κλείσιμο παρακολούθησης. Για κάθε φάση θα καθορίζονται τα
ακόλουθα:
α)

∙
οι παράμετροι που παρακολουθούνται

β)

∙
η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία παρακολούθησης και η αιτιολόγηση της επιλογής της τεχνολογίας

γ)

∙
οι θέσεις παρακολούθησης και η λογική χωρικής δειγματοληψίας

δ)

η συχνότητα εφαρμογής και η λογική της χρονικής δειγματοληψίας.

Οι προς παρακολούθηση παράμετροι προσδιορίζονται ώστε να εκπληρώνουν τους σκοπούς της παρακολούθησης. Ωστόσο,
το σχέδιο οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει συνεχή ή διακεκομμένη παρακολούθηση των εξής αντικειμένων:
ε)

διαφεύγουσες εκπομπές CO2 στον εξοπλισμό έγχυσης
∙

στ) ογκομετρική ροή CO2 στις κεφαλές των φρεάτων ∙έγχυσης
ζ)

πίεση και θερμοκρασία του CO2 στις κεφαλές των φρεάτων έγχυσης (για τον προσδιορισμό της ροής ∙μάζας)

η)

∙
χημική ανάλυση του εγχεόμενου υλικού

θ)

θερμοκρασία και πίεση ταμιευτήρα (για την εύρεση της φασικής συμπεριφοράς και κατάστασης του CO2).

Η επιλογή της τεχνολογίας παρακολούθησης θα βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική τη στιγμή της μελέτης. Οι
ακόλουθες επιλογές εξετάζονται και χρησιμοποιούνται, όπως κρίνεται ενδεδειγμένο:
ι)

τεχνολογίες που μπορούν να ανιχνεύουν την παρουσία, τη θέση και τις οδούς μετανάστευσης CO2 κάτω από την
∙
επιφάνεια και στην επιφάνεια

ια)

τεχνολογίες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά όγκου-πίεσης και την κατανομή
επιφανειακού/κατακόρυφου κορεσμού του θυσάνου CO2 για την ακριβέστερη προσαρμογή της ψηφιακής τρισδιάστατης
προσομοίωσης στα τρισδιάστατα γεωλογικά μοντέλα του σχηματισμού αποθήκευσης που εκπονούνται σύμφωνα με το
άρθρο 4 και το παράρτημα Ι∙

ιβ)

τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν ευρύ επιφανειακό φάσμα ώστε να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν
προηγουμένως μη ανιχνευθείσες δυνητικές οδούς διαρροής ανά τις επιφανειακές διαστάσεις του πλήρους συγκροτήματος
αποθήκευσης και πέραν, σε περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή μετανάστευσης του CO2 εκτός του συγκροτήματος
αποθήκευσης.

1.2. Επικαιροποίηση του σχεδίου
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την παρακολούθηση υποβάλλονται σε σύνθεση και ερμηνεύονται. Τα παρατηρούμενα
αποτελέσματα συγκρίνονται με την προβλεπόμενη συμπεριφορά στη δυναμική προσομοίωση της τρισδιάστατης πίεσης και
όγκου και τη συμπεριφορά κορεσμού που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού ασφάλειας κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 4 και του παραρτήματος Ι φάση 3.
Στις περιπτώσεις που παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ της παρατηρούμενης και της προβλεπόμενης συμπεριφοράς,
το τρισδιάστατο μοντέλο βαθμονομείται εκ νέου ώστε να αντανακλά την παρατηρούμενη συμπεριφορά. Η εκ νέου
βαθμονόμηση θα βασίζεται στις παρατηρήσεις δεδομένων από το σχέδιο παρακολούθησης και, όποτε είναι αναγκαίο, θα
προστίθενται επιπλέον δεδομένα για να προσδίδεται εμπιστοσύνη στις παραδοχές της επαναβαθμονόμησης.
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Οι φάσεις 2 και 3 του παραρτήματος Ι επαναλαμβάνονται με τη χρήση του (των) επαναβαθμονομημένου(-ων) τρισδιάστατου(-ων)
μοντέλου(-ων), ώστε να παράγονται νέα σενάρια δυνητικού κινδύνου και ρυθμοί ροής και να ενημερώνεται η εκτίμηση κινδύνου.
Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται νέες πηγές CO2, δίοδοι και ρυθμοί ροής, ή παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τις
προηγούμενες εκτιμήσεις ύστερα από την αντιπαραβολή του ιστορικού και την επαναβαθμονόμηση του μοντέλου,
επικαιροποιείται αντίστοιχα το σχέδιο παρακολούθησης.

2.

Παρακολούθηση μετά το κλείσιμο
Η παρακολούθηση μετά το κλείσιμο θα βασίζεται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και μοντελοποιήθηκαν στη διάρκεια
της εφαρμογής του σχεδίου παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και ανωτέρω στο σημείο 1.2 του
παρόντος παραρτήματος. Θα εξυπηρετεί ειδικότερα την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για τον προσδιορισμό όσων
διαλαμβάνονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 406/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020
της βιομηχανικής εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι οι
παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να
μειωθούν μέχρι το 2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % ένα
ντι των επιπέδων του 2050. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
στην Κοινότητα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση
θα πρέπει να συνεχίσουν να μειώνονται και πέραν του 2020 ως
τμήμα των προσπαθειών της Κοινότητας να συμβάλει στην
επίτευξη αυτού του παγκόσμιου στόχου μείωσης των
εκπομπών. Οι ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων των
κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν να
πρωτοστατούν, δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά έως το
2020 τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % εν
συγκρίσει προς το 1990. Δεσμεύονται να το πράξουν επίσης
με σκοπό να μειώσουν συλλογικά έως το 2050 τις εκπομπές
τους κατά 60 έως 80 % σε σχέση με το 1990. Στη μείωση
αυτή θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας,
περιλαμβανομένων της διεθνούς ναυτιλίας και αεροπορίας. Η
αεροπορία συμβάλλει στις εν λόγω μειώσεις έχοντας συμπερι
ληφθεί στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου(«κοινοτικό σύστημα»). Εάν έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν εγκριθεί από τα κράτη μέλη
διεθνής συμφωνία η οποία, στους στόχους μειώσεων που θα
ορίζει, θα περιλαμβάνει τις εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας,
μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ή δεν
εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία μέσω της UNFCCC από την
Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει πρόταση να
περιληφθούν οι εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας στη
δέσμευση για μείωση των εκπομπών που αναλαμβάνει η
Κοινότητα, με στόχο να τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη πράξη
έως το 2013. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να ελαχιστοποιεί
τυχόν αρνητικό αντίκτυπο επί της ανταγωνιστικότητας της
Κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τα δυνάμει οφέλη για το
περιβάλλον.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Απώτερος σκοπός της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), που εγκρίθηκε
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση
94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (3), είναι η σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε
επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή
παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα.

(2)

Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως εκφράστηκε πιο
πρόσφατα, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου
2007, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική ετήσια
μέση αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη
δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2 °C σε σύγκριση με τα προ

(1) ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 71.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009.
(3) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

(3)

Εξάλλου, προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου 2007, ενέκρινε για την Κοινότητα στόχο μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % μέχρι το 2020, σε
σχέση με το 1990, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη
παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012
εποχή, εφόσον και άλλες ανεπτυγμένες χώρες δεσμευθούν για
ανάλογες μειώσεις εκπομπών και εφόσον οι οικονομικά πιο
προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλουν καταλλήλως
ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητές τους.
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(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 τόνισε ακόμη
ότι η Κοινότητα δεσμεύεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια
ιδιαιτέρως αποδοτική οικονομία από πλευράς ενεργείας με
χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αποφάσισε ότι, έως
ότου συναφθεί παγκόσμια και συνολική συμφωνία για τη μετά
το 2012 περίοδο και με την επιφύλαξη της θέσης που θα
τηρήσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η Κοινότητα
αναλαμβάνει σθεναρή ανεξάρτητη δέσμευση να επιτύχει
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά
20 % έως το 2020, σε σχέση με το 1990.

(5)

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι βασικής
σημασίας για να ικανοποιήσουν τα κράτη μέλη τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης. Επ’ αυτού, η Επιτροπή θα πρέπει να
παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο προς τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 και να
προτείνει πρόσθετες δράσεις εάν η πρόοδος είναι ανεπαρκής.

(6)

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ (1), καθιερώθηκε σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός
της Κοινότητας, το οποίο καλύπτει ορισμένους τομείς της
οικονομίας. Για να συμφέρει οικονομικά η επιδιωκόμενη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % έναντι
των επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, θα πρέπει να
συμβάλουν στις μειώσεις των εκπομπών όλοι οι τομείς της
οικονομίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν
πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια προσπάθεια περαιτέρω
περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές
που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(7)

Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να καθοριστεί
σε σχέση με το επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου του 2005 που καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση, προσαρμοσμένων για να αποκλείουν τις εκπομπές
εγκαταστάσεων που υφίσταντο μεν το 2005 αλλά εντάχθηκαν
στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2006 έως 2012. Τα
ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη 2013 έως 2020 σε
τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να
προσδιορισθούν βάσει δεδομένων που έχουν επανεξετασθεί και
επαληθευθεί.

(8)

(9)

Οι προσπάθειες μείωσης που θα καταβάλουν τα κράτη μέλη θα
πρέπει να στηρίζονται στην αρχή της μεταξύ τους αλληλεγγύης
και στην ανάγκη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την
Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού κατά κεφαλήν
ΑΕΠ των κρατών μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν
σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, συνεπώς, μεγάλες
προσδοκίες αύξησης του ΑΕΠ, θα πρέπει να επιτραπεί να
αυξήσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το
2005, με την υποχρέωση όμως να περιορίσουν την αύξηση
αυτή ώστε να συμβάλουν στην τήρηση της αυτόνομης
δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα πρέπει να μειώσουν τις οικείες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005.
Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η δίκαιη κατανομή μεταξύ των
κρατών μελών των προσπαθειών να συμβάλουν στην τήρηση
της αυτόνομης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση των

(1) 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
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.)
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εκπομπών, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί
να μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2020
κατά περισσότερο από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005
και σε κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να επιτραπεί να
αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2020
κατά περισσότερο από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005.
Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να επιτευχθούν μεταξύ των ετών
2013 και 2020, ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται σε κάθε κράτος
μέλος να χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το επόμενο έτος
ποσότητα έως 5 % του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής. Τα
κράτη μέλη των οποίων οι εκπομπές υπολείπονται του εν λόγω
ετησίου δικαιώματος εκπομπής αυτού θα πρέπει να μπορούν
να μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες
μειώσεις εκπομπών.
(10)

Προκειμένου να εξομαλυνθούν οι διαφορές στο κόστος
μείωσης των εκπομπών που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη
μέλη με την εξασφάλιση αυξημένης γεωγραφικής ευελιξίας και
ταυτόχρονα, ως μέσο βελτίωσης της γενικής αποδοτικότητας
από πλευράς κόστους της συνολικής δέσμευσης της
Κοινότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
μεταφέρουν μέρος των οικείων δικαιωμάτων τους για εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου σε άλλα κράτη μέλη. Η διαφάνεια αυτών
των μεταφορών θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κοινοποίησης
στην Επιτροπή και μέσω της καταχώρισης κάθε μεταφοράς στα
μητρώα αμφοτέρων των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν
στη μεταφορά. Οι μεταφορές μπορούν να γίνονται με τρόπο
που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων
της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της
αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών
διευθετήσεων.

(11)

Εντός της Κοινότητας θα πρέπει να επιτευχθούν σημαντικές
μειώσεις εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Η χρήση
πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργων θα πρέπει να
περιορίζεται έτσι ώστε να είναι συμπληρωματική εν σχέσει προς
την εγχώρια δράση. Η Κοινότητα διατηρεί τη δέσμευσή της για
συνεχή βελτίωση του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ)
και θα επιδιώξει βελτιώσεις μέσω των καταλλήλων διεθνών
διεργασιών. Είναι σημαντικό τα πιστωτικά μόρια από έργα, που
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, να αντιπροσωπεύουν πραγμα
τικές, επαληθεύσιμες, πρόσθετες και μόνιμες μειώσεις
εκπομπής και να έχουν σαφή βιώσιμα αναπτυξιακά οφέλη και
μη σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό
αντίκτυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλουν
έκθεση σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζουν για
τη χρήση αυτών των πιστωτικών μορίων.

(12)

Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία στην τήρηση των
δεσμεύσεών τους, για να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις
τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, και για να παρασχεθεί
βεβαιότητα στους επενδυτές, η Κοινότητα θα πρέπει να
εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ένα ορισμένο ύψος πιστωτικών
μορίων που προκύπτουν από έργα μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να επιτευχθεί
διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές (εφεξής «διεθνής
συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές»). Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πολιτική τους όσον αφορά την
αγορά των πιστωτικών μορίων θα ενισχύει τη δίκαιη γεωγρα
φική κατανομή των έργων, ιδίως αυξάνοντας το ποσοστό των
πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών (CER) που
αγοράζονται από τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) και
τα Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά Κράτη (ΑΜΝΚ), καθώς
και μια μελλοντική διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές
αλλαγές.
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Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, τα οποία εκδίδονται για μειώσεις που
έχουν επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012 και προκύπτουν
από είδη έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό
σύστημα την ίδια περίοδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
μπορούν να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά μόρια από μειώσεις
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν επιτευχθεί μετά
την περίοδο 2008-2012, τα οποία προέρχονται από έργα που
έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 2008-2012 και προκύπτουν
από είδη έργων που ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό
σύστημα την ίδια περίοδο.

Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί βάσει του ΜΚΑ στις ΛΑΧ είναι
ελάχιστα. Δεδομένου ότι η Κοινότητα υποστηρίζει τη δίκαιη
κατανομή των έργων του ΜΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που εντάσσονται στην προταθείσα από την Επιτροπή Συμμαχία
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, σύμφωνα
με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου
2007 με τίτλο «Για τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την
αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι
πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές», ενδείκνυται να
παρασχεθεί βεβαιότητα όσον αφορά την αποδοχή των
πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα τα οποία ήταν
επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο
2008-2012. Η αποδοχή αυτή θα πρέπει να συνεχισθεί μέχρι
το 2020 ή μέχρι να συναφθεί σχετική συμφωνία με την
Κοινότητα, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι
προγενέστερη.

Για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και να προω
θηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πρόσθετα
πιστωτικά μόρια από έργα, μέσω συμφωνιών της Κοινότητας
με τρίτες χώρες. Εάν δεν συναφθεί στο μέλλον διεθνής
συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα καθορίζει
την καταλογισμένη ποσότητα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της κοινής εφαρμογής (JI) δεν
μπορεί να συνεχιστεί πέραν του 2012. Ωστόσο, η αναγνώριση
των πιστωτικών μορίων από μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, τα οποία προκύπτουν από τέτοιου είδους έργα,
θα πρέπει να συνεχισθεί μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Η διατήρηση της δυνατότητας των κρατών μελών να
χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια του ΜΚΑ έχει σημασία για να
διευκολυνθεί η εξασφάλιση μιας αγοράς για τα μόρια αυτά
μετά το 2012. Προς εξασφάλιση της εν λόγω αγοράς και για
να διασφαλισθεί η περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στην Κοινότητα προωθώντας έτσι την επίτευξη
των κοινοτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να επιτρα
πεί η χρήση κάθε χρόνο από ορισμένα κράτη μέλη των
πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες μέχρι
ποσότητας που αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι οποίες δεν καλύπτονται
από την οδηγία 2003/87/ΕΚ το 2005, ή σε άλλα κράτη μέλη,
μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές
αλλαγές. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα της ποσότητας αυτής
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σε άλλα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη με αρνητικό όριο,
ή με θετικό όριο όχι μεγαλύτερο του 5 %, σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν
ετησίως, εκτός από τα ανωτέρω πιστωτικά μόρια, πρόσθετα
πιστωτικά μόρια που φθάνουν στο 1 % των εξακριβωμένων
εκπομπών τους το 2005 από έργα σε ΛΑΧ και σε ΑΜΝΚ,
εφόσον τηρούν μία από τις τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει η
παρούσα απόφαση.

(17)

Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει αυστηρότερους
στόχους των κρατών μελών. Οσάκις κράτη μέλη περιορίζουν
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται
από την παρούσα απόφαση πέραν των υποχρεώσεών τους
βάσει της παρούσας απόφασης προκειμένου να επιτύχουν
αυστηρότερο στόχο, ο περιορισμός που επιβάλλει η παρούσα
απόφαση στη χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν θα πρέπει να ισχύει για τις
πρόσθετες μειώσεις εκπομπών προς επίτευξη του εθνικού
στόχου.

(18)

Για να αυξηθεί η απόδοση ως προς το κόστος της επίτευξης
των εθνικών στόχων, ιδίως για κράτη μέλη με φιλόδοξους
στόχους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά
μόρια που προέρχονται από έργα σε κοινοτικό επίπεδο όπως
ορίζεται στο άρθρο 24α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(19)

Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να δέχονται πιστωτικά μόρια
προερχόμενα από μείωση των εκπομπών μόνον από χώρες οι
οποίες θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή και εφόσον εφαρ
μοστεί κοινή προσέγγιση.

(20)

Το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της παρούσας απόφασης
αναφέρονται στην έγκριση, από την Κοινότητα, μιας μελλο
ντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές δεν
προδικάζει τη σύναψη της συμφωνίας αυτής και από τα κράτη
μέλη.

(21)

Μετά την έγκριση διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές
αλλαγές για μετά το 2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτ
ής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση δράσης για τη μετρήσιμη,
ανακοινώσιμη, εξακριβώσιμη και εθνικά ενδεδειγμένη μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνη με το στόχο του
περιορισμού της συνολικής παγκόσμιας ετήσιας μέσης
αύξησης της θερμοκρασίας εδάφους στους 2 °C σε σύγκριση
με τα προβιομηχανικά επίπεδα, στις αναπτυσσόμενες χώρες
που έχουν κυρώσει τη συμφωνία.

(22)

Μετά την έγκριση διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές
αλλαγές για την περίοδο μετά το 2012 και σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θα πρέπει
να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση ενισχύσεως για τις
αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία,
ιδίως για κοινότητες και χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο
από την αλλαγή του κλίματος, με σκοπό να τις στηρίξουν στην
προσαρμογή τους και στις στρατηγικές μείωσης του κινδύνου.
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Εάν δεν έχει εγκριθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές
αλλαγές από την Κοινότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η
Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει πρόταση να περιληφθούν οι
εκπομπές και οι αφαιρέσεις από τον υπολογισμό, οι οποίες
σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και
τις δασοκομικές δραστηριότητες, στη δέσμευση της
Κοινότητας προς μείωση των εκπομπών σύμφωνα με
εναρμονισμένο τρόπο, με βάση τις εργασίες της UNFCCC,
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την περιβαλλοντική
ακεραιότητα της συμβολής της χρήσης γης, της αλλαγής στη
χρήση γης και της δασοκομίας καθώς και μια ακριβή
παρακολούθηση και καταγραφή, ώστε η προτεινομένη πράξη
να αρχίσει να ισχύει από το 2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να
αποτιμά εάν η κατανομή των προσπαθειών που καταβάλλουν
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντιστοίχως.
Η πρόοδος στην τήρηση των δεσμεύσεων από την παρούσα
απόφαση θα πρέπει να αξιολογείται ετησίως με βάση τις
εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση
αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής
του πρωτοκόλλου του Κιότο (1). Ανά διετία θα πρέπει να
διενεργείται εκτίμηση της προβλεπόμενης προόδου, η δε εφαρ
μογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να αξιολογηθεί
πλήρως το 2016.
Κάθε προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας
2003/87/ΕΚ θα πρέπει να συνδυάζεται με αντίστοιχη αναπρο
σαρμογή της μέγιστης ποσότητας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει η παρούσα
απόφαση.

(26)

Όταν η Κοινότητα εγκρίνει διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές
αλλαγές, τα όρια των εκπομπών των κρατών μελών θα πρέπει
να αναπροσαρμοσθούν για να τηρηθεί η δέσμευση της
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
που θα καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας
υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
και την ανάγκη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την
Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών μορίων από έργα μείωσης
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που μπο
ρεί να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αυξηθεί
μέχρι το ήμισυ της πρόσθετης προσπάθειας μείωσης των
εκπομπών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(27)

Για να εξασφαλιστεί η επακριβής επεξεργασία και λογιστική
καταγραφή όλων των συναλλαγών στο πλαίσιο της εφαρμογής
της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα
μητρώα που έχουν συσταθεί βάσει της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ και ο κεντρικός διαχειριστής που έχει ορι
σθεί δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(28)

Δεδομένου ότι η δέσμευση μείωσης που εισήγαγε η Κοινότητα
επιβάλλει καθήκοντα όχι μόνο στις κεντρικές κυβερνήσεις των
κρατών μελών αλλά και στις τοπικές και περιφερειακές
κυβερνήσεις και τα λοιπά φόρα και οργανώσεις εκπροσώπησης

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.
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σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών και των
τοπικών αρχών στα διάφορα επίπεδα.
(29)

Πέραν των επιμέρους κρατών μελών, των κεντρικών
κυβερνήσεων και των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων
και αρχών, οι παράγοντες της αγοράς — από κοινού με τα νοι
κοκυριά και τους μεμονωμένους καταναλωτές— θα πρέπει να
συμμετέχουν στην υλοποίηση της δέσμευσης μείωσης της
Κοινότητας, ασχέτως του επιπέδου εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που μπορεί να τους καταλογισθεί.

(30)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για
τη χρήση νέων, καινοτόμων τεχνικών για να μπορέσουν οι
φορείς εκμετάλλευσης της βιομηχανίας να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα
και προωθώντας την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της
Λισαβόνας.

(31)

Δεδομένου ότι η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημα
ντικό μέσον για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να το πράξουν στο
πλαίσιο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (2).

(32)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(33)

Ενδείκνυται ειδικότερα να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
προσδιορίσει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο
από 2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του
άνθρακα, να επισημάνει με ποιους τρόπους θα διευκολυνθούν
οι μεταφορές από τα κράτη μέλη τμημάτων των δικαιωμάτων
τους και θα αυξηθεί η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, καθώς
και να εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων σχε
τικά με τα μητρώα και τον κεντρικό διαχειριστή. Δεδομένου ότι
τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
απόφασης διά συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία,
πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

(34)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης είναι
αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και,
επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της,
μπορούν να επιτευχθούν πληρέστερα σε κοινοτικό επίπεδο η
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

(2) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών
στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των
ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που
καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση
της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και
υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση
πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα
εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα
οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη
δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) Ως «εκπομπές αερίων θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), υποξειδίου του
αζώτου (N2O), υδροφθορανθράκων (HFC), υπερφθορανθράκων
(PFC) και εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες σε
ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από τις κατηγορίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα
με την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, εξαιρουμένων των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από την οδηγία
2003/87/ΕΚ.
2) Ως «ετήσιο δικαίωμα εκπομπής» νοούνται οι ετήσιες μέγιστες
επιτρεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τα έτη 2013 έως
2020 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 3
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Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με θετικό όριο δυνάμει του
παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων
ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι, το έτος 2013, οι
οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν επίπεδο
που ορίζεται σύμφωνα με γραμμική τροχιά, με αρχή το 2009 από τις
μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008,
2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με
την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, και το
οποίο λήγει το 2020 στο όριο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος που
ορίζεται στο παράρτημα II.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος περιορίζει ετησίως τις οικείες
εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου κατά γραμμική σχέση, και διά της
χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα
απόφαση, για να εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές του δεν υπερβαίνουν το
όριό του για το 2020 που καθορίζεται στο παράρτημα II.

Όταν θα είναι διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα εκπομπής που έχουν
επανεξετασθεί και επαληθευθεί, εγκρίνονται μέτρα εντός εξαμήνου για
τον προσδιορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη
2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.
Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη μέλη μπορούν να
χρησιμοποιούν προκαταβολικά από το επόμενο έτος ποσότητα έως
5 % του ετησίου τους δικαιώματος εκπομπής. Εάν οι εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου κράτους μέλους υπολείπονται του ετησίου του
δικαιώματος εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των
δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις
παραγράφους 4 και 5, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει
το τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου
έτους που υπερβαίνει τις εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου το έτος
εκείνο στα επόμενα έτη έως το 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με
τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει αυξημένο ποσοστό προκαταβο
λικής χρήσης καθ’ υπέρβαση του 5 % το 2013 και το 2014 σε
περίπτωση ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών που αύξησαν σημα
ντικά τις εκπομπές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη
αυτά σε σύγκριση με έτη με κανονικές μετεωρολογικές συνθήκες. Για
το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή
τεκμηριώνοντας το αίτημα αυτό. Εντός τριών μηνών, η Επιτροπή
αποφασίζει αν μπορεί να εγκριθεί αυξημένη προκαταβολική χρήση.

2.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο
δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των
δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το
2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα
υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των
ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση
αριθ. 280/2004/ΕΚ.

4.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως 5 % του ετησίου
του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου έτους σε άλλα κράτη
μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί να χρησιμο
ποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του
δυνάμει του παρόντος άρθρου για το δεδομένο έτος ή οιαδήποτε
επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μεταφέρει
τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν κατά τη στιγμή της
μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
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5.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το τμήμα του ετησίου
του δικαιώματος εκπομπής που υπερβαίνει τις οικείες εκπομπές του
αερίων θερμοκηπίου για το έτος εκείνο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση
δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, σε
άλλα κράτη μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί
να χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της
υποχρέωσής του δυνάμει του παρόντος άρθρου για το ίδιο έτος ή
οιαδήποτε επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί
να μεταφέρει τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν τη
στιγμή της μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.

δ)

6.
Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές των παραγράφων 4 και 5
και για να αυξηθεί η διαφάνειά τους εγκρίνονται μέτρα που
υποδεικνύουν τους τρόπους εκτέλεσης των μεταφορών αυτών.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
Ενεργειακή απόδοση
1.
Το αργότερο το 2012 η Επιτροπή αποτιμά και υποβάλλει
έκθεση με θέμα την πρόοδο που σημειώνουν η Κοινότητα και τα κράτη
μέλη της στην πορεία προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
κατά 20 % έως το 2020 εν συγκρίσει προς τις προβλεπόμενες για το
2020 τιμές, όπως ορίζει σε γενικές γραμμές το ευρωπαϊκό σχέδιο
δράσης για την ενεργειακή απόδοση που εκτίθεται στην ανακοίνωση
της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006.
2.
Εάν κρίνεται σκόπιμο, ειδικότερα για να βοηθηθούν τα κράτη
μέλη όσον αφορά τη συμβολή τους στην προσπάθεια να τηρηθούν οι
δεσμεύσεις της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, η Επιτροπή προτείνει, το αργότερο έως τις
31 Δεκεμβρίου 2012, ενισχυμένα ή νέα μέτρα προς επιτάχυνση των
βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 5
Χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργων
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 3 τα ακόλουθα
πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:
α)

πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών (CER) και μονάδες
μείωσης των εκπομπών (ERU), όπως εκτίθενται στην οδηγία
2003/87/ΕΚ, που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι
οποίες έχουν προκύψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και είναι
επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο
∙2008-2012

β)

CER και ERU που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι
οποίες έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και
μετέπειτα από έργα που έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013
και που είναι επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την
περίοδο ∙2008-2012

γ)

CER που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι οποίες
έχουν επιτευχθεί με έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑ
Χ), που είναι επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την
περίοδο 2008-2012, μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν σχε
τική συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 2020, αναλόγως του
ποια χρονολογία είναι ∙προγενέστερη
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προσωρινά CER (tCERs) ή μακροπρόθεσμα CERs (lCERs) από
έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης υπό την προϋπόθεση ότι,
οσάκις κράτος μέλος έχει χρησιμοποιήσει tCER ή lCER προς
τήρηση των υποχρεώσεών του δυνάμει της απόφασης
2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου (1) για την περίοδο 2008 έως
2012, το κράτος μέλος δεσμεύεται να συνεχίσει την
αντικατάσταση των εν λόγω πιστωτικών μορίων από tCER, lCER
ή άλλες μονάδες ισχύουσες δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο
πριν από την ημερομηνία λήξεως των tCER ή lCER και το κράτος
μέλος δεσμεύεται επίσης να συνεχίσει την αντικατάσταση των
tCER ή lCER που χρησιμοποιούνται δυνάμει της παρούσης
αποφάσεως με tCER, lCER ή άλλες μονάδες που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν προς τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων πριν
από την ημερομηνία λήξεως των tCER ή lCER. Οσάκις διεξάγεται
αντικατάσταση χρησιμοποιώντας tCER ή lCER, το κράτος μέλος
αντικαθιστά επίσης τα εν λόγω tCER ή lCER πριν από την
ημερομηνία λήξεώς τους επί συνεχούς βάσεως, έως ότου
αντικατασταθούν από μονάδες απεριορίστου ισχύος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι οικείες πολιτικές
αγοράς των εν λόγω πιστωτικών μορίων θα ενισχύουν τη δίκαιη γεω
γραφική κατανομή των έργων και την επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας
για τις κλιματικές αλλαγές.
2. Επιπλέον της παραγράφου 1 και εάν οι διαπραγματεύσεις για τη
σύναψη διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές δεν έχουν
ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη μπορούν
να χρησιμοποιούν, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του
άρθρου 3, πρόσθετα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, τα οποία έχουν προκύψει από έργα ή από άλλες
δραστηριότητες μείωσης των εκπομπών, βάσει των συμφωνιών που
αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 5 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ.
3. Εφόσον επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο πιστωτικά μόρια
προερχόμενα από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη
συμφωνία αυτή.
4. Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από κάθε κράτος μέλος κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει ποσότητα ίση
με 3 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο συγκεκριμένο κράτος
μέλος το 2005, προστιθεμένης οιασδήποτε ποσότητας που
μεταφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.
5.
Τα κράτη μέλη που έχουν αρνητικό όριο ή θετικό όριο όχι
μεγαλύτερο από 5 %, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, και τα οποία
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε
χρόνο, εκτός από τα πιστωτικά μόρια που χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με την παράγραφο 4, πρόσθετα πιστωτικά μόρια που φθάνουν στο
1 % των εξακριβωμένων εκπομπών τους το 2005 από έργα σε
Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες και σε Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιω
τικά Κράτη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής τους με μία από
τις ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις:
α)

το άμεσο κόστος της συνολικής δέσμης μέτρων υπερβαίνει το
0,70 % του ΑΕγχΠ σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων
της Επιτροπής που συνοδεύει τη Δέσμη εκτελεστικών μέτρων για
τους στόχους κλιματικής αλλαγής και ανανεώσιμης ενέργειας της
Κοινότητας για το ∙2020

(1) Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για
την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου
του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές
μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων (ΕΕ L 130
της 15.5.2002, σ. 1).
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β)

υπάρχει αύξηση της τάξεως τουλάχιστον του 0,1 % του ΑΕγχΠ
μεταξύ του στόχου που έχει πραγματικά εγκριθεί για το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και του οικονομικά αποδοτικού
σεναρίου σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της Επι
τροπής κατά το στοιχείο ∙α)

γ)

άνω του 50 % του συνόλου των εκπομπών που καλύπτονται από
την παρούσα απόφαση για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
αντιστοιχούν σε εκπομπές που σχετίζονται με τις ∙μεταφορές ή

δ)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει στόχο άνω του 30 % για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 όπως ορίζεται στην
οδηγία 2009/28/ΕΚ.

6.
Κάθε χρόνο, κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάζει σε άλλο
κράτος μέλος το αχρησιμοποίητο τμήμα της ετήσιας ποσότητας που
ισούται με το 3 % όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. Οσάκις η ετήσια
χρήση των πιστωτικών μορίων από ένα κράτος μέλος δεν φθάνει μέχρι
την ποσότητα της παραγράφου 4, το κράτος μέλος μπορεί να
μεταφέρει το αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής της ποσότητας στα
επόμενα έτη.
7. Τα κράτη μέλη επιπροσθέτως μπορούν να χρησιμοποιούν πιστω
τικά μόρια από έργα κοινοτικού επιπέδου που παραχωρούνται
σύμφωνα με το άρθρο 24α της οδηγίας 2008/87/ΕΚ προς εκπλήρωση
των υποχρεώσεων μειώσεως εκπομπών που υπέχουν, χωρίς οιοδήποτε
ποσοτικό όριο.

Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος των
κοινοτικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και οι πληροφορίες που
παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της
απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.
Ανά διετία, αρχής γενομένης από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
που έχουν αναφερθεί για το έτος 2013, η αξιολόγηση περιλαμβάνει
επίσης την προβλεπόμενη πρόοδο της Κοινότητας προς την
υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση, και των κρατών μελών της προς
την εκπλήρωση των εκ της παρούσας απόφασης υποχρεώσεών τους.
4. Στην έκθεση μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 3, η Επι
τροπή αποτιμά τη συνολική υλοποίηση της παρούσας απόφασης,
περιλαμβανομένων της χρήσεως και ποιότητας των πιστωτικών μορίων
από έργα ΜΚΑ και της ανάγκης για περαιτέρω κοινές και
συντονισμένες πολιτικές και μέτρα σε επίπεδο Κοινότητας στους
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση για να βοηθηθούν
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της
παρούσας απόφασης, και διατυπώνει τις αρμόζουσες προτάσεις.
5.
Για να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση, η Επιτροπή, όπου
χρειάζεται, διατυπώνει προτάσεις προς τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ και εγκρίνει τροποποιήσεις της απόφασης
2005/166/ΕΚ (1), ενόψει της εφαρμογής των σχετικών
τροποποιητικών πράξεων από 1ης Ιανουαρίου 2013, για να
εξασφαλίζονται συγκεκριμένα:
α)

ταχύτερη, αποδοτική, διαφανής και αποτελεσματική ως προς το
κόστος παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση
εκπομπών αερίων ∙θερμοκηπίου

β)

η ανάπτυξη προβλέψεων των κρατών μελών για τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου πέραν του έτους 2020.

Άρθρο 6
Υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση της προόδου, τροποποιήσεις
και ανασκόπηση

5.6.2009

1.
Στις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει του
άρθρου 3 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:

Άρθρο 7
Λήψη διορθωτικών μέτρων

α)

τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίων που είναι αποτέλεσμα
της εφαρμογής του άρθρου ∙3

β)

τη χρήση, τη γεωγραφική κατανομή και τους τύπους πιστωτικών
μορίων που χρησιμοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς
επίσης τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε ∙αυτά

1.
Σε περίπτωση που η τιμή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενός
κράτους μέλους υπερβαίνει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες ευελιξίας των οποίων γίνεται χρήση σύμφωνα με τα
άρθρα 3 και 5, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

γ)

την προβλεπόμενη πρόοδο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους δυνάμει της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων
πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και μέτρα και τις
εθνικές ∙προβλέψεις

α)

πληροφορίες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πρόσθετες εθνικές
πολιτικές και μέτρα που προβλέπονται με σκοπό τον περιορισμό
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέραν των δεσμεύσεων που
αναλαμβάνουν δυνάμει της παρούσας απόφασης και ενόψει της
υλοποίησης διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, της
οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 8.

αφαίρεση από το δικαίωμα εκπομπής του κράτους μέλους για το
επόμενο έτος ποσότητας ίσης προς την εκπεφρασμένη σε τόνους
ποσότητα ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακος των ως άνω
υπερβάσεων εκπομπών, πολλαπλασιασμένη με συντελεστή
μείωσης της τάξεως του ∙1,08

β)

ανάπτυξη σχεδίου λήψης διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος ∙άρθρου

γ)

προσωρινή αναστολή της επιλεξιμότητας προς μεταφορά ενός
μέρους του δικαιώματος εκπομπής του κράτους μέλους και των
δικαιωμάτων JI/ΜΚΑ σε άλλο κράτος μέλος έως ότου το κράτος
μέλος να συμμορφώνεται με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

δ)

2.
Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πιστωτικά μόρια από
τύπους έργων των οποίων δεν μπορεί να γίνεται χρήση από φορείς
εκμετάλλευσης στο κοινοτικό σύστημα, το εν λόγω κράτος παρέχει
λεπτομερή αιτιολόγηση για τη χρήση αυτών των πιστωτικών μορίων.
3. Στην έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 5
παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ αξιολογεί
κατά πόσον η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη επαρκεί για
την εκπλήρωση των εκ της παρούσας απόφασης υποχρεώσεών τους.

(1) Απόφαση 2005/166/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2005, για
θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του
Κιότο (ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 57).
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2.
Κράτος μέλος καλυπτόμενο από την παράγραφο 1 υποβάλλει
εντός τριμήνου στην Επιτροπή αποτίμηση και σχέδιο για τη λήψη
διορθωτικών μέτρων όπου περιλαμβάνονται:
α)

β)

ζ)

τη δενδροφύτευση, αναδάσωση και αποφυγή της αποδάσωσης
και υποβάθμισης των δασών σε τρίτα κράτη, σε περίπτωση
καθιέρωσης διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος στο πλαίσιο
∙αυτό

χρονοδιάγραμμα προς υλοποίηση της ως άνω δράσεως, το οποίο
να επιτρέπει την αποτίμηση της ετήσιας προόδου προς την
υλοποίηση.

η)

την ανάγκη για πρόσθετες πολιτικές και μέτρα της Κοινότητας,
με βάση τις δεσμεύσεις της Κοινότητας και των κρατών μελών για
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Πριν από την έκδοση της γνώμης της, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει
το σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων στην επιτροπή κλιματικών
μεταβολών του άρθρου 13 παράγραφος 1 για να διατυπώσει
παρατηρήσεις.

Άρθρο 8
Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά την έγκριση από την
Κοινότητα μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις
κλιματικές αλλαγές
1.
Εντός τριών μηνών από της υπογραφής εκ μέρους της
Κοινότητας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές η οποία
θα οδηγεί, έως το 2020, σε υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου που θα υπερβαίνουν το 20 % εν συγκρίσει προς
τα επίπεδα του έτους 1990, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση
περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία
αποτιμά ιδιαιτέρως τα ακόλουθα στοιχεία:

β)

στ) τους κατάλληλους τρόπους για να περιληφθούν οι εκπομπές και
οι αφαιρέσεις από τον υπολογισμό, οι οποίες σχετίζονται με τη
χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκομικές
δραστηριότητες στην ∙Κοινότητα

η δράση που θα εκτελέσει το κράτος μέλος για να πληροί τις
οικείες, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, υποχρεώσεις του,
δίδοντας προτεραιότητα σε εσωτερικές πολιτικές και μέτρα και
στην υλοποίηση της δράσης της ∙Κοινότητας

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει γνώμη σχετικά με το σχέδιο λήψης
διορθωτικών μέτρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

α)
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τη φύση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των
διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις δεσμεύσεις για
προσπάθειες άλλων ανεπτυγμένων χωρών συγκρίσιμες προς
εκείνες που αναλαμβάνει η Κοινότητα, και τις δεσμεύσεις των
πλέον προηγμένων οικονομικά αναπτυσσομένων χωρών να
συνεισφέρουν επαρκώς σύμφωνα με τις ευθύνες και τις
αντίστοιχες δυνατότητές ∙τους
τις επιπτώσεις της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές
αλλαγές και επομένως τις επιλογές που απαιτούνται σε επίπεδο
Κοινότητας, για να προχωρήσει στο στόχο της κατά 30 %
μειώσεως των εκπομπών κατά ισόρροπο, διαφανή και ισότιμο
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το έργο της πρώτης περιόδου
δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του ∙Κιότο

γ)

την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μεταποίησης της Κοινότητας
στο πλαίσιο των κινδύνων διαρροής ∙άνθρακα

δ)

τον αντίκτυπο της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές
αλλαγές σε άλλους τομείς της οικονομίας της ∙Κοινότητας

ε)

τον αντίκτυπο στον τομέα γεωργίας της Κοινότητας,
περιλαμβανομένων των κινδύνων διαρροής ∙άνθρακα

2.
Με βάση την έκθεση της παραγράφου 1 και εάν κρίνεται
σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που τροποποιεί την παρούσα απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1 προκειμένου η τροποποιητική πράξη
να τεθεί σε ισχύ ευθύς ως η Κοινότητα εγκρίνει τη διεθνή συμφωνία
για τις κλιματικές αλλαγές και να εφαρμοσθεί η δέσμευση για τη
μείωση των εκπομπών βάσει της συμφωνίας αυτής.
Η πρόταση θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της οικονομικής
απόδοσης και αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος και της
δίκαιης αντιμετώπισης και αλληλεγγύης στον επιμερισμό των
προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών.
3.
Η πρόταση επιτρέπει κατά περίπτωση στα κράτη μέλη, πέραν
των πιστωτικών μορίων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, να
χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια που έχουν εγκρι
θεί από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει τη διεθνή
συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές.
4.
Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μέτρα
που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το
αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής της πρόσθετης χρησιμοποιήσιμης
ποσότητας του άρθρου 3 τα επόμενα έτη ή να μεταφέρουν το τμήμα
αυτό σε άλλο κράτος μέλος.
5.
Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης κατά περίπτωση οιαδήποτε
άλλα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν για να βοηθηθεί η επίτευξη των
υποχρεωτικών μειώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 κατά
ισόρροπο, διαφανή και ισότιμο τρόπο, και περιλαμβάνει, ειδικότερα,
μέτρα εφαρμογής που προβλέπουν τη χρήση πρόσθετων τύπων
πιστωτικών μορίων έργων από τα κράτη μέλη ή τη χρήση άλλων
μηχανισμών από τα κράτη μέλη οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει της
διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, κατά περίπτωση.
6.
Βάσει κανόνων που συμφωνούνται ως τμήμα μελλοντικής διεθ
νούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, η Επιτροπή διατυπώνει
πρόταση για να περιληφθούν οι εκπομπές και οι αφαιρέσεις από τον
υπολογισμό οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή στη
χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες, στη δέσμευση της
Κοινότητας για μείωση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
εναρμονισμένους τρόπους που εξασφαλίζουν σταθερότητα και την
περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής της χρήσης γης, της
αλλαγής στη χρήση γης και της δασοκομίας, καθώς και ακριβή
παρακολούθηση και λογιστική καταγραφή. Η Επιτροπή εκτιμά εάν η
κατανομή των προσπαθειών των κρατών μελών πρέπει να προσαρμο
σθεί αναλόγως.
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7. Η πρόταση περιλαμβάνει τα δέοντα μεταβατικά και ανασταλτικά
μέτρα μέχρι να αρχίσει να ισχύει η διεθνής συμφωνία για τις κλιμα
τικές αλλαγές.

Άρθρο 9
Διαδικασία για τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και
τις δασοκομικές δραστηριότητες αν δεν επιτευχθεί διεθνής
συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές
Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές
αλλαγές από την Κοινότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη
μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις προθέσεις τους για την ένταξη
της χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και των δασοκομικών
δραστηριοτήτων στην κοινοτική δέσμευση μείωσης λαμβάνοντας
υπόψη μεθοδολογίες στο πλαίσιο των εργασιών που
πραγματοποιούνται από την UNFCCC. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό τον
προσδιορισμό από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου
2011, αξιολογεί τις λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση της
Κοινότητας για μείωση, των εκπομπών και της αφαίρεσης από τον
υπολογισμό από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση της
γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομία, εξασφαλίζοντας
σταθερότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής της
χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και της δασοκομίας καθώς
και ακριβή παρακολούθηση και λογιστική καταγραφή, και υποβάλλει
σχετική πρόταση, κατά περίπτωση, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ η
προτεινόμενη πράξη από το 2013 και μετά. Η αξιολόγηση της Επι
τροπής εκτιμά εάν η κατανομή των προσπαθειών των κρατών μελών
πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως.

Άρθρο 10
Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και
την εφαρμογή του άρθρου 24α αυτής
Η μέγιστη ποσότητα εκπομπών για κάθε κράτος μέλος βάσει του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με
την ποσότητα:
α)

β)

γ)

των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που
παραχωρούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ, η οποία απορρέει από μεταβολή των πηγών που
καλύπτει η εν λόγω οδηγία, μετά την τελική έγκριση από την Επι
τροπή των εθνικών σχεδίων κατανομής για την περίοδο 20082012 σύμφωνα με την ίδια ∙οδηγία
των δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων που παραχωρούνται κατ’
εφαρμογή των άρθρων 24 και 24α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
όσον αφορά τις μειώσεις εκπομπών σε ένα κράτος μέλος που
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση,
των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από
εγκαταστάσεις που αποκλείονται από το κοινοτικό σύστημα
σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τον
χρόνο κατά τον οποίον αποκλείονται.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από
την ανωτέρω αναπροσαρμογή.

5.6.2009

Άρθρο 11
Μητρώα και κεντρικός διαχειριστής
1.
Τα μητρώα της Κοινότητας και των κρατών μελών της, που
έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ, εξασφαλίζουν την επακριβή λογιστική κατα
γραφή των συναλλαγών βάσει της παρούσας απόφασης. Το κοινό έχει
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
2. Ο κεντρικός διαχειριστής που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 20
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ διενεργεί αυτόματο έλεγχο κάθε συναλ
λαγής βάσει της παρούσας απόφασης, μέσω του οικείου ανεξάρτητου
συστήματος καταγραφής συναλλαγών, και εφόσον είναι απαραίτητο,
διακόπτει συναλλαγές για να βεβαιωθεί ότι δεν σημειώνονται
παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
3.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής των
παραγράφων 1 και 2.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2008
Προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει
τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2008 της Επιτροπής,
της 8ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές
σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
Άρθρο 13
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών
μεταβολών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΟΚ.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
αυτής.
Άρθρο 14
Έκθεση
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία αξιολογεί την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης. Αξιολογείται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η
εφαρμογή της παρούσας απόφασης έχει επηρεάσει τον ανταγωνισμό
σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή υποβάλλει την
έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι τις
31 Οκτωβρίου 2016, συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, εφόσον
ενδείκνυται, και ιδίως εάν ενδείκνυται διαφοροποίηση των στόχων των
επιμέρους κρατών μελών για τη χρονική περίοδο μετά το έτος 2020.
(1) ΕΕ L 271 της 11.10.2008, σ. 3.
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Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΗΜΕΙΟ 1 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/166/ΕΚ

Ενέργεια
—

Καύση καυσίμων

—

Διαφεύγουσες εκπομπές από καύσιμα

Βιομηχανικές διεργασίες
Διαλύτες και άλλες χρήσεις προϊόντων
Γεωργία
Απόβλητα

5.6.2009

5.6.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών το 2020 σε
σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 2005

Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική Δημοκρατία

– 15 %
20 %
9%

Δανία

– 20 %

Γερμανία

– 14 %

Εσθονία

11 %

Ιρλανδία

– 20 %

Ελλάδα

–4%

Ισπανία

– 10 %

Γαλλία

– 14 %

Ιταλία

– 13 %

Κύπρος

–5%

Λεττονία

17 %

Λιθουανία

15 %

Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα

– 20 %
10 %
5%

Κάτω Χώρες

– 16 %

Αυστρία

– 16 %

Πολωνία

14 %

Πορτογαλία
Ρουμανία

1%
19 %

Σλοβενία

4%

Σλοβακία

13 %

Φινλανδία

– 16 %

Σουηδία

– 17 %

Ηνωμένο Βασίλειο

– 16 %

L 140/148

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Βέλγιο
Δανία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Αυστρία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Φινλανδία
Σουηδία
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