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ΟΔΗΓΙΑ 2003/87/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Οκτωβρίου 2003

σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την

τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Πράσινη Βίβλος για την εμπορία των εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδότησε συζητήσεις σε
όλη την Ευρώπη ως προς την καταλληλότητα και τη δυνατή
λειτουργία της εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική
αλλαγή εξέτασε τις κοινοτικές πολιτικές και μέτρα μέσω μιας
διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν πολλοί παράγοντες, συμπε-
ριλαμβανομένου και ενός συστήματος για την εμπορία δικαιωμά-
των εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην Κοινότητα («κοινοτικό
σύστημα») με βάση την Πράσινη Βίβλο. Στα συμπεράσματά του
της 8ης Μαρτίου 2001, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ιδιαίτερη
σημασία του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική
αλλαγή και των εργασιών με βάση την Πράσινη Βίβλο και υπο-
γράμμισε την επείγουσα ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένης κοινο-
τικής δράσης.

(2) Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που
συστήθηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) αναγνωρίζει την κλι-
ματική αλλαγή ως πεδίο προτεραιότητας για δράση και προβλέ-
πει την εγκαθίδρυση μέχρι το 2005 συστήματος εμπορίας εκπο-
μπών στην Κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει ότι η
Κοινότητα έχει δεσμευτεί να επιτύχει την κατά 8 % μείωση, σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, των εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου κατά την περίοδο 2008 έως 2012 και ότι, μακροπρόθε-
σμα, οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα χρειασθεί να
μειωθούν κατά 70 % περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(3) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε με την
απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993,
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(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 33.
(2) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 27.
(3) ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 59.
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 72), απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευ-
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιου-
λίου 2003.

(5) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
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σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (1), είναι η σταθεροποίηση
των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρω-
πογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα.

(4) Όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο εγκρί-
θηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης
Απριλίου 2002, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και
την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων (2), θα
δεσμεύσει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να μειώσουν
τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου
που καταγράφονται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου κατά
8 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 κατά την περίοδο
2008 έως 2012.

(5) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έχουν συμφωνήσει να
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση των ανθρωπογενών
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλαίσια του πρωτοκόλλου
του Κιότο από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση
2002/358/ΕΚ. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει,
μέσω μιας εύρυθμης ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου, στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των
δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών
της και να περιορίσει, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές επιπτώσεις
της στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

(6) Η απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1993, για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών CO2
και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκη-
πίου μέσα στην Κοινότητα (3), εγκαθίδρυσε μηχανισμό παρακο-
λούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αξιολόγησης
της προόδου προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων σχετικά με
τις εν λόγω εκπομπές. Ο μηχανισμός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη
στον καθορισμό της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων προς
κατανομή.

(7) Είναι αναγκαίες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την κατανομή
των δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη για να προστατευθεί η
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν στρε-
βλώσεις στον ανταγωνισμό.

(8) Κατά την κατανομή δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών μέσω
των δραστηριοτήτων βιομηχανικής διεργασίας.

(9) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι εκχωρούν σε πρόσωπα
δικαιώματα ισχύοντα για μια πρώτη πενταετή περίοδο που αρχί-
ζει το 2008, σε σχέση με ακυρωθέντα δικαιώματα, μόνον εφόσον
αυτά αντιστοιχούν σε μειώσεις εκπομπών που επέτυχαν τα εν
λόγω πρόσωπα στην εθνική επικράτειά τους εντός τριετίας που
αρχίζει το 2005.

(10) Αρχίζοντας από την ανωτέρω πενταετή περίοδο, η μεταβίβαση
δικαιωμάτων σε άλλο κράτος μέλος συνεπάγεται αντίστοιχες
προσαρμογές των εκχωρημένων μονάδων σύμφωνα με το πρω-
τόκολλο του Κιότο.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμε-
τάλλευσης ορισμένων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διαθέτουν
άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και παρακολουθούν και
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(1) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
(2) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 1999/296/ΕΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35).
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αναφέρουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, που έχουν
καθορισθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες.

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για ποινές που
πρέπει να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης της παρού-
σας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές
αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και απο-
τρεπτικές.

(13) Χάριν διαφανείας, το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες για την κατανομή των δικαιωμάτων και τα αποτελέ-
σματα της παρακολούθησης των εκπομπών υπό την επιφύλαξη
μόνον των περιορισμών της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες (1).

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας συντασσόμενη με βάση την
οδηγία 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 (2).

(15) Η ένταξη πρόσθετων εγκαταστάσεων στο κοινοτικό σύστημα θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδη-
γίας, και, συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού συστή-
ματος μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις εκπο-
μπές άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου, πέραν του διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων των
προερχομένων από την επεξεργασία του αλουμινίου και από
χημικές δραστηριότητες.

(16) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να κωλύει τα επί μέρους κράτη
να διατηρούν σε ισχύ ή να καθιερώνουν εθνικά συστήματα εμπο-
ρίας που ρυθμίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από
δραστηριότητες εκτός εκείνων που απαριθμούνται στο παράρ-
τημα Ι ή υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα, ή τις εκπομπές
από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται προσωρινώς από το κοινο-
τικό σύστημα.

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διεθνή εμπορία
εκπομπών, ως μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο, με κάθε άλλο
μέρος που αναφέρεται στο παράρτημα Β αυτού.

(18) Η σύνδεση του κοινοτικού συστήματος με τα συστήματα εμπο-
ρίας αερίων θερμοκηπίου τρίτων χωρών θα αυξήσει, από πλευράς
κόστους, την αποτελεσματικότητα της επίτευξης του κοινοτικού
στόχου για μείωση των εκπομπών, όπως ορίζεται στην απόφαση
2002/358/ΕΚ για την από κοινού τήρηση των δεσμεύσεων.

(19) Οι βασιζόμενοι σε σχέδια μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του
μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) και του μηχανισμού καθαρής
ανάπτυξης (CDM), είναι σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων
τόσο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου όσο και
της αύξησης της λειτουργίας κόστους/αποδοτικότητας του κοινο-
τικού συστήματος. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρω-
τοκόλλου του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές, η χρήση
αυτών μηχανισμών θα πρέπει να συμπληρώνει την εγχώρια
δράση, και η εγχώρια δράση θα πρέπει να αποτελεί, με τον
τρόπο αυτό, σημαντικό στοιχείο της καταβαλλόμενης προσπά-
θειας.

(20) Η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση τεχνολογιών οι οποίες
είναι πιο αποδοτικές από ενεργειακή άποψη, συμπεριλαμβανομέ-
νης της τεχνολογίας συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες δημιουργούν λιγότερες εκπο-
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(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.
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μπές ανά μονάδα παραγωγής, ενώ η μελλοντική οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώ-
θηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρή-
σιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας προωθεί ειδι-
κότερα την τεχνολογία συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας.

(21) Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1) προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόληψη
και τον έλεγχο της ρύπανσης, μέσω του οποίου μπορούν να
εκδίδονται άδειες για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η οδηγία
96/61/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν
θα τεθούν οριακές τιμές εκπομπών για τις άμεσες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου από εγκατάσταση υπαγόμενη στην παρούσα
οδηγία και ότι τα κράτη μέλη θα δύνανται να μην επιβάλλουν
απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε μονάδες καύ-
σης ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακος
στον χώρο της εγκατάστασης, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων
απαιτήσεων σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ.

(22) Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τη σύμβαση-πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και το πρωτό-
κολλο του Κιότο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των
σχετικών εξελίξεων και να λάβει υπόψη της εμπειρίες από την
εφαρμογή της και την πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς την
παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

(23) Η εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών θα πρέπει να αποτελεί
τμήμα μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης πολιτικών και
μέτρων εφαρμοζόμενων σε επίπεδο κρατών μελών και σε κοινο-
τικό επίπεδο. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης, οσάκις δραστηριότητες καλύπτονται από το κοινοτικό
σύστημα, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις συν-
έπειες κανονιστικών, φορολογικών ή άλλων πολιτικών με τις
οποίες επιδιώκονται οι ίδιοι στόχοι. Κατά την αναθεώρηση της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο βαθμός στο
οποίον οι στόχοι αυτοί θα έχουν επιτευχθεί.

(24) Φορολογικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εθνική
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών από εγκαταστάσεις που
προσωρινά εξαιρούνται.

(25) Οι πολιτικές και τα μέτρα θα πρέπει, τόσο σε επίπεδο κρατών
μελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, να εφαρμοσθούν σε όλους
τους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο
στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, προκειμένου να
επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών. Συγκεκριμένα,
η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει πολιτικές και μέτρα σε κοινο-
τικό επίπεδο, προκειμένου ο τομέας των μεταφορών να συμβάλει
ουσιαστικά στην υλοποίηση, από την Κοινότητα και τα κράτη
μέλη της, των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τις κλιματικές
μεταβολές βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(26) Πέρα από τις πολύπλευρες δυνατότητες που προσφέρουν οι
μηχανισμοί της αγοράς, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να βασίζε-
ται στην ισορροπία μεταξύ του κοινοτικού συστήματος εμπορίας
εκπομπών και άλλων τύπων κοινοτικής, εγχώριας και διεθνούς
δράσης.

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

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

(29) Επειδή τα κριτήρια 1, 5 και 7 του παραρτήματος ΙΙΙ δεν μπορούν
να τροποποιηθούν μέσω επιτροπολογίας, οι τροποποιήσεις σε
σχέση με τις περιόδους μετά το 2012 θα πρέπει να γίνονται
μόνο μέσω της συναπόφασης.

(30) Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η εγκα-
θίδρυση ενός κοινοτικού συστήματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη μέλη δρώντας μεμονωμένα, αλλά μπορεί
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της
βλεπόμενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επί-
πεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως δια-
τυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

▼M2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼B

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας («κοινοτικό
σύστημα») προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονο-
μικώς αποτελεσματικό.

▼M4
Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης την κλιμάκωση των μειώσεων των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ώστε να συνεισφέρει στα επίπεδα μειώ-
σεων που θεωρούνται επιστημονικώς 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 κλιμα-
τικές 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.

▼B

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εκπομπές από τις δραστηριό-
τητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στα αέρια θερμοκηπίου
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε
απαιτήσεων απορρέουν από την οδηγία 96/61/ΕΚ.
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3. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στον αερολιμένα του Γιβραλ-
τάρ τελεί υπό την επιφύλαξη των νομικών θέσεων που έχουν υιοθετήσει
σχετικά το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον
αφορά τη διαμάχη ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους όπου βρί-
σκεται ο εν λόγω αερολιμένας.

▼B

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορι-
σμοί:

α) «δικαίωμα»: δικαίωμα εκπομπών ενός τόνου ισοδύναμου διοξει-
δίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, το
οποίο ισχύει μόνον για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων
της παρούσας οδηγίας και το οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

▼M2
β) «εκπομπές»: η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκη-
πίου από πηγές μιας εγκατάστασης ή η απελευθέρωση από αερο-
σκάφος που εκτελεί δραστηριότητα του παραρτήματος Ι των προ-
σδιοριζόμενων σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή αερίων·

▼M4
γ) με τον όρο «αέρια θερμοκηπίου» νοούνται όλα τα αέρια που απα-
ριθμούνται στο παράρτημα II και άλλα αέρια συστατικά της ατμό-
σφαιρας, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορρο-
φούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία·

▼B
δ) «άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου»: άδεια που εκδίδεται σύμ-
φωνα με τα άρθρα 5 και 6·

ε) «εγκατάσταση»: σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται μία ή
περισσότερες δραστηριότητες απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι
και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με
αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικώς, με τις διεξαγόμενες δραστη-
ριότητες στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επι-
πτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση·

στ) «φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται
ή διευθύνει την εγκατάσταση ή, όπου αυτό προβλέπεται από την
εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές
οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της
εγκατάστασης·

ζ) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

▼M4
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 κοινοτικό 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 δρα-
στηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμ-
φωνα 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·
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θ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα πρόσωπα και, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία ή πρακτική, ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

ι) «τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα»: ένας μετρικός τόνος
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου
αερίου θερμοκηπίου απαριθμούμενου στο παράρτημα ΙΙ, με ένα
ισοδύναμο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη·

▼M1
ια) «μέρος του παραρτήματος Ι»: το συμβαλλόμενο μέρος που αναφέ-
ρεται στο παράρτημα Ι της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), το οποίο έχει
επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 σημείο 7 του πρωτοκόλλου του Κιότο·

ιβ) «δραστηριότητα έργου»: δραστηριότητα έργου που έχει εγκριθεί
από ένα ή περισσότερα μέρη του παραρτήματος Ι, κατ’ άρθρο 6
ή 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που λαμ-
βάνονται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

ιγ) «μονάδα μείωσης των εκπομπών» (emission reduction unit –
«ERU»): μονάδα που εκχωρείται κατ’ άρθρο 6 του πρωτοκόλλου
του Κιότο και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

ιδ) «πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» (certified emission reduc-
tion – «CER»): μονάδα που εκχωρείται κατ’ άρθρο 12 του πρω-
τοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει
της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

▼M2
ιε) «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»: το πρόσωπο που εκμεταλ-
λεύεται ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο που αυτό εκτελεί δραστη-
ριότητα του παραρτήματος Ι ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν
το πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητά του δεν προσδιορί-
ζεται από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους·

ιστ) «φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών»:
φορέας εκμετάλλευσης ο οποίος παρέχει, επ’ αμοιβή, στο κοινό
προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορι-
κών μεταφορών για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρο-
μείου·

ιζ) «εντεταλμένο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο
για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ως προς έναν φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 18α·

ιη) «αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές»: οι εκπο-
μπές από όλες τις πτήσεις από αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδα-
φος κράτους μέλους και τις πτήσεις που φθάνουν στο αεροδρόμιο
αυτό από τρίτη χώρα, οι οποίες οφείλονται στις αεροπορικές δρα-
στηριότητες του παραρτήματος Ι·

ιθ) «ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών»: ο αριθμητικός
μέσος των ετήσιων εκπομπών κατά τα ημερολογιακά έτη 2004,
2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δρα-
στηριότητες του παραρτήματος Ι·

▼M4
κ) Με τον όρο «καύση» νοείται κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παραγόμενη
από τη διαδικασία αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέρ-
γεια και οποιεσδήποτε άλλες άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες,
περιλαμβανομένου του καθαρισμού απαερίων·

κα) Με τον όρο «παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος» νοείται μια εγκα-
τάσταση η οποία, από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, παρά-
γει ηλεκτρικό ρεύμα για πώληση σε τρίτους και δεν έχει δραστη-
ριότητα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι, με εξαίρεση την
«καύση καυσίμων».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 3α

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στην κατανομή και
την εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής για τις αεροπορικές δραστηριό-
τητες του παραρτήματος I.

Άρθρο 3β

Αεροπορικές δραστηριότητες

Έως τις 2 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, κατευθυντήριες
γραμμές για τη λεπτομερή ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3γ

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές

1. Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου
2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97 % των ιστορικών
εκπομπών αεροπορικών μεταφορών.

2. Για την αναφερόμενη στο ►M4 παράγραφος 1 ◄ περίοδο που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και,4 ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία
της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 για κάθε
περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατα-
νομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95 % του
γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί
τον αριθμό ετών της περιόδου.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της γενικής
επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

3. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων
προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 4.

4. Έως τις 2 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις
ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, βασιζόμενη στα βέλ-
τιστα διαθέσιμα δεδομένα και, μεταξύ άλλων, σε εκτιμήσεις βάσει των
υφιστάμενων πληροφοριών για την κυκλοφορία. Η απόφαση αυτή εξε-
τάζεται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 23 παρά-
γραφος 1.

Άρθρο 3δ

Μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις αεροπορικές
μεταφορές μέσω πλειστηριασμού

1. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1,
το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε
πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο
της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

3. Εκδίδεται κανονισμός με λεπτομερείς διατάξεις για τον εκπλειστη-
ριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατα-
νεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζό-
μενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι
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ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αερο-
πορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες
έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρά-
γραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο
που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010
ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς
είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη
της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.

Δεδομένου ότι ο προαναφερόμενος κανονισμός έχει ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμ-
πληρώσεώς της, εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3.

4. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των
δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες,
μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την
προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε
τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευ-
νας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμ-
βανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών
μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με
χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του
κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει
επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς
και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη διευκόλυνση
της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που
αναλαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία δεν απαλλάσσουν τα κράτη μέλη από την υποχρέωση
κοινοποίησης που υπέχουν από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συν-
θήκης.

Άρθρο 3ε

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών

1. Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, κάθε φορέας εκμετάλ-
λευσης αεροσκαφών δύναται να καταθέσει αίτηση για δικαιώματα που
πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή μπορεί να κατατε-
θεί με την υποβολή στην αρμόδια αρχή του εντεταλμένου κράτους
μέλους εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τις αεροπορι-
κές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι που άσκησε ο εν λόγω φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος παρακολούθησης. Για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, το έτος παρακολούθησης είναι το ημε-
ρολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου
την οποία αφορά η αίτηση σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V, ή,
όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1,
το έτος 2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον 21 μήνες πριν από
την έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν, ή, όσον αφορά την
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1, έως τις 31 Μαρ-
τίου 2011.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη Επιτροπή τις αιτήσεις που λαμ-
βάνουν βάσει της παραγράφου 1, τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την
έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν ή, όσον αφορά την περίοδο
που αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1, έως τις 30 Ιουνίου 2011.

3. Τουλάχιστον 15 μήνες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου από τις
οριζόμενες στο άρθρο 3γ παράγραφος 2, ή, όσον αφορά την περίοδο
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που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, η
Επιτροπή υπολογίζει και λαμβάνει απόφαση σχετικά με:

α) τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή για την εν λόγω
περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 3γ·

β) τον αριθμό δικαιωμάτων που θα εκπλειστηριαστούν κατά την εν
λόγω περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 3δ·

γ) τον αριθμό δικαιωμάτων στο ειδικό αποθεματικό για τους φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά την εν λόγω περίοδο σύμφωνα
με το άρθρο 3στ παράγραφος 1·

δ) τον αριθμό δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν κατά την εν
λόγω περίοδο με αφαίρεση του αριθμού δικαιωμάτων που προβλέ-
πεται στα στοιχεία β) και γ) από το σύνολο των δικαιωμάτων για τα
οποία έχει ληφθεί απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α),
και

ε) τον συντελεστή σύγκρισης που θα χρησιμοποιηθεί για τη δωρεάν
κατανομή δικαιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών
των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με
την παράγραφο 2.

Ο αναφερόμενος στο στοιχείο ε) συντελεστής σύγκρισης, εκπεφρασμέ-
νος ως δικαιώματα ανά τονοχιλιόμετρο, υπολογίζεται με διαίρεση του
αριθμού δικαιωμάτων που αναφέρεται στο στοιχείο δ) διά του αθροί-
σματος των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις
αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2.

4. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της
Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 3, κάθε εντεταλμένο κράτος μέλος
υπολογίζει και δημοσιεύει:

α) τη συνολική κατανομή δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο σε
κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υπο-
βλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2, υπολογιζό-
μενη με πολλαπλασιασμό των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που
περιλαμβάνονται στην αίτηση επί τον συντελεστή σύγκρισης που
προβλέπει η παράγραφος 3 στοιχείο ε)· και

β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκα-
φών ανά έτος, προσδιοριζόμενη με διαίρεση της οικείας συνολικής
κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο, όπως υπολογίζεται δυνάμει
του στοιχείου α), διά του αριθμού ετών της περιόδου κατά την οποία
ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης άσκησε αεροπορική δραστηριό-
τητα του παραρτήματος Ι.

5. Η αρμόδια αρχή του εντεταλμένου κράτους μέλους εκχωρεί σε
κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2012 και τις 28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους, τον αριθμό δικαιω-
μάτων που του αναλογεί βάσει της κατανομής για το δεδομένο έτος,
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 3στ.

Άρθρο 3 στ

Ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών

1. Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 3γ παράγραφος 2, το
3 % του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς κατανομή εγγράφεται σε
ειδικό αποθεματικό για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών:

α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δραστηριότητες του
παραρτήματος Ι μετά το έτος παρακολούθησης σχετικά με το
οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου
3ε παράγραφος 1 όσον αφορά περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο
3γ παράγραφος 2· ή
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β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν μέση ετήσια
αύξηση άνω του 18 % μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το
οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του άρθρου
3ε παράγραφος 1 όσον αφορά περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο
3γ παράγραφος 2 και του δεύτερου ημερολογιακού έτους αυτής της
περιόδου,

και των οποίων η δραστηριότητα που προβλέπεται στο στοιχείο α) ή η
πρόσθετη δραστηριότητα που προβλέπεται στο στοιχείο β) δεν αποτελεί,
είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορικής δραστηριό-
τητας που εκτελούσε προηγουμένως άλλος φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που είναι επιλέξιμος δυνά-
μει της παραγράφου 1 μπορεί να ζητήσει δωρεάν κατανομή δικαιωμά-
των από το ειδικό αποθεματικό υποβάλλοντας αίτηση στην αρμόδια
αρχή του οικείου εντεταλμένου κράτους μέλους. Οι αιτήσεις υποβάλλο-
νται μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρίτου έτους της σχετικής περιόδου του
άρθρου 3γ παράγραφος 2.

Μια κατανομή σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει της παρα-
γράφου 1 στοιχείο β), δεν υπερβαίνει το 1 000 000 δικαιώματα.

3. Η αίτηση της παραγράφου 2:

α) περιλαμβάνει εξακριβωμένα τονοχιλιομετρικά δεδομένα κατά τα
προβλεπόμενα στα παραρτήματα IV και V για τις αεροπορικές δρα-
στηριότητες του παραρτήματος Ι, τις οποίες έχει εκτελέσει ο φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος
της σχετικής με την αίτηση περιόδου του άρθρου 3γ παράγραφος 2·

β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας της
παραγράφου 1· και

γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν
στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο β), αναφέρει:

i) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκε-
κριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους
παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 σε σχέση με
περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 3γ παράγραφος 2 και το δεύ-
τερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου

ii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκρι-
μένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους
παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 σε σχέση με
περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 3γ παράγραφος 2 και το δεύ-
τερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου·

iii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκρι-
μένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους
παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 σε σχέση με
περίοδο προβλεπόμενη στο άρθρο 3γ παράγραφος 2 και το δεύ-
τερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου, η οποία υπερβαίνει
το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

4. Το αργότερο 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής αίτησης δυνά-
μει της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις
αιτήσεις που παρέλαβαν δυνάμει των διατάξεων της εν λόγω παραγρά-
φου.

5. Το αργότερο 12 μήνες από την προθεσμία υποβολής αίτησης
δυνάμει της παραγράφου 2, η Επιτροπή αποφασίζει για τον συντελεστή
σύγκρισης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή δωρεάν δικαιωμά-
των σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλαν αιτήσεις προς
την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4.
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Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ο συντελεστής σύγκρισης υπο-
λογίζεται με διαίρεση του αριθμού δικαιωμάτων του ειδικού αποθεμα-
τικού διά του αθροίσματος:

α) των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για φορείς εκμετάλλευσης αερο-
σκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α),
τα οποία περιλαμβάνονται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην
Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4· και

β) της απόλυτης αύξησης τονοχιλιομέτρων η οποία υπερβαίνει το
ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), για φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 στοιχείο α), τα οποία περιλαμβάνονται σε αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3
στοιχείο γ) σημείο iii) και την παράγραφο 4.

6. Ο συντελεστής σύγκρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 δεν
οδηγεί σε ετήσια κατανομή ανά τονοχιλιόμετρο μεγαλύτερη της ετήσιας
κατανομής ανά τονοχιλιόμετρο που παρέχεται σε φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 4.

7. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή
εκδίδει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 5, κάθε εντεταλμένο κράτος
μέλος υπολογίζει και δημοσιεύει:

α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό προς κάθε
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλε αίτηση προς την
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η κατανομή αυτή υπολο-
γίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκρισης που προβλέ-
πει η παράγραφος 5 επί:

i) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α), τα τονοχι-
λιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση η οποία
έχει υποβληθεί προς την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3
στοιχείο α) και της παραγράφου 4·

ii) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο β), την απόλυτη
αύξηση τονοχιλιομέτρων που υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζε-
ται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία περιλαμβάνονται
στην αίτηση που έχει υποβληθεί προς την Επιτροπή δυνάμει
της παραγράφου 3 στοιχείο γ), σημείο iii) και της παραγράφου
4· και

β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αερο-
σκαφών και για κάθε έτος, η οποία καθορίζεται με διαίρεση της
οικείας κατανομής δικαιωμάτων δυνάμει του στοιχείου α) διά του
αριθμού των πλήρων ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά την
περίοδο που προβλέπει το άρθρο 3γ παράγραφος 2, την οποία αφορά
η κατανομή.

8. Όσα δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού δεν κατανεμηθούν
εκπλειστηριάζονται από τα κράτη μέλη.

9. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες για τη λει-
τουργία του ειδικού αποθεματικού που προβλέπει το παρόν άρθρο,
μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας της παραγράφου 1. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονι-
στική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3.

Άρθρο 3ζ

Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Το εντεταλμένο κράτος μέλος μεριμνά ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευ-
σης αεροσκαφών να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αυτού του κράτους
μέλους σχέδιο παρακολούθησης στο οποίο καθορίζονται μέτρα για την
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παρακολούθηση και την υποβολή σχετικής έκθεσης όσον αφορά τις
εκπομπές και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα, προκειμένου για αιτήσεις
του άρθρου 3δ, και ώστε τα σχέδια αυτά να εγκρίνονται από την αρμό-
δια αρχή ►M4 σύμφωνα με τον κανονισμό που αναφέρεται στο
άρθρο 14. ◄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 3η

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις άδειες εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου και στην κατανομή και εκχώρηση δικαιωμά-
των για τις δραστηριότητες του παραρτήματος I, εκτός των αεροπορι-
κών δραστηριοτήτων.

▼M4

Άρθρο 4

Άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2005 καμία
εγκατάσταση να μην πραγματοποιεί οιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμ-
βανόμενη στο παράρτημα Ι που οδηγεί σε εκπομπές οριζόμενες σε
σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευ-
σης 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.

▼B

Άρθρο 5

Αιτήσεις αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

Στην αίτηση προς την αρμόδια αρχή για άδεια εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου περιλαμβάνεται περιγραφή:

α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρη-
σιμοποιούμενης τεχνολογίας·

β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων είναι
πιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο
παράρτημα Ι·

γ) των πηγών των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι αερίων τα οποία
εκπέμπονται από την εγκατάσταση και

▼M4
δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέ-
σεων, σύμφωνα με τον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14.

▼B
Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης μη τεχνική περίληψη των λεπτομερειών
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις και περιεχόμενο της άδειας εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου

1. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με
την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη
την εγκατάσταση ή τμήμα της, εφόσον κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλ-
λευσης είναι ικανός να παρακολουθεί τις εκπομπές και να υποβάλλει
εκθέσεις γι' αυτές.
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Μια άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μπορεί να καλύπτει μία ή
περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό
τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.

▼M4
Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε έτη τουλάχιστον, την άδεια
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις δέουσες τροποποιή-
σεις.

▼B
2. Οι άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου περιέχουν τα εξής:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατά-
σταση·

▼M4
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·

▼B
δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και

▼M2
ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που
έχουν εκχωρηθεί βάσει του κεφαλαίου II, ίσων με τις συνολικές
εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστο-
ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15, μέσα σε τέσσερις μήνες από
τη λήξη του εν λόγω έτους.

▼M4

Άρθρο 7

Αλλαγές που σχετίζονται με εγκαταστάσεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχε-
διαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, ή
κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της
εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενη-
μερώνει 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.

▼B

Άρθρο 8

Συντονισμός με την οδηγία 96/61/ΕΚ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις εγκαταστάσεις στις οποίες
διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης
άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες
για την άδεια που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Οι απαιτήσεις των
άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας μπορούν να εντάσσονται στις
διαδικασίες της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

▼M4

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 γραμ-
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μικό 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.

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 Συμβού-
λιο από το 2020, με την προοπτική έγκρισης μιας απόφασης μέχρι το
2025.

Άρθρο 9α

Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων

1. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο κοι-
νοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012 σύμφωνα με το
άρθρο 24 παράγραφος 1, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχω-
ρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να
αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμά-
των 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 δραστηριό-
τητες 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 προσαρμογή 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, διαφορετικά 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 ανα-
φέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

4. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αποκλείονται από το κοινο-
τικό 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 ανταποκρί-
νεται στον μέσο όρο των ελεγμένων εκπομπών αυτών των εγκαταστά-
σεων κατά την περίοδο από το 2008 έως το 2010, προσαρμοσμένη κατά
τον γραμμικό συντελεστή στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 9.

Άρθρο 10

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

1. Από το 2013 και μετά, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό
όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με το
άρθρο 10α και 10γ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή θα έχει
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καθορίσει και δημοσιεύσει τις προβλεπόμενες ποσότητες δικαιωμάτων
προς δημοπράτηση.

2. Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλει-
στηριασμό 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 2005-2007 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 Κοινό-
τητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη
μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυ-
ξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα και

γ) 2 % της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό
η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών των οποίων οι εκπο-
μπές 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 κοινοτι-
κού 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 πλει-
στηριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), ή
ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται 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 επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρη-
ματοδότηση 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 τεχνο-
λογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

β) 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 τεχνο-
λογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώ-
σιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην
τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης κατά 20 % μέχρι το 2020·

γ) 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 προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλα-
γής του κλίματος στις χώρες αυτές·
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δ) την απομόνωση του CO2 από τα δάση στην Κοινότητα·

ε) την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση
του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στε-
ρεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους
κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτα
κράτη·

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

ζ) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενερ-
γειακής 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 κοι-
νοτικού συστήματος.

Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές φορο-
λογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που υποβοηθούν την οικονομική
υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί για τους σκοπούς που απαριθμού-
νται 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 παρά-
γραφος 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.

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 εκτι-
μώμενη ποσότητα των διαθέσιμων δικαιωμάτων.

Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι:

α) η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα είναι
πλήρης, ορθή και δίκαιη·

β) όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυ-
τόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία του
πλειστηριασμού·

γ) η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονο-
μικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος και

δ) χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε μικρούς φορείς εκπο-
μπής.

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

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή 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 υποβάλλο-

2003L0087— EL — 25.06.2009 — 004.001— 18



▼M4

νται εντός ενός μηνός από τη διενέργεια του πλειστηριασμού και δημο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς
άνθρακα. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστό-
τητας και των εμπορευομένων ποσοτήτων. Αν παραστεί ανάγκη, τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζο-
νται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της
έκθεσης από την Επιτροπή.

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 παραγρά-
φου 19.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, θεσπίζονται σύμ-
φωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παρά-
γραφος 3.

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 πραγματο-
ποιείται 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 ανά-
κτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και απο-
θήκευση CO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς
και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγμα-
τοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενερ-
γείας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για
την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

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 παραγωγι-
κής 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 Επι-
τροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων τομέων και υποτομέων.

Η Επιτροπή πρέπει, με την έγκριση από την Κοινότητα μιας διεθνούς
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος η οποία θα οδηγεί σε υποχρεω-
τικές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συγκρίσιμες με εκεί-
νες της Κοινότητας, να αναθεωρήσει τα μέτρα αυτά ώστε να διασφα-
λίζει 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 διαβουλεύε-
ται με τους συναφείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομέ-
νων τομέων και υποτομέων.
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Οι κανονισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, θεσπίζουν εναρμονι-
σμένους κανόνες εποπτείας, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης των
σχετιζόμενων με την παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με
σκοπό τον εκ των προτέρων καθορισμό 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 οδη-
γία 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.

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

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 εγκατα-
στάσεων στην περίοδο 2005 έως 2007 που περιλαμβάνονται στο
κοινοτικό πρόγραμμα μόνο από το 2013 και εφεξής και δεν καλύ-
πτονται από την παράγραφο 3, προσαρμοσμένων με τον γραμμικό
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Όταν είναι αναγκαίο, εφαρμόζεται ένας ενιαίος διατομεακός διορθωτι-
κός 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 θεσπι-
στούν στον τομέα αυτό.

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς
των έμμεσων εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω δεί-
κτες αναφοράς υπολογίζονται για ένα συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα
ως το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής 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 δικαιω-
μάτων 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 κατανεμηθεί στους νεοεισερχό-
μενους σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παρα-
γράφου 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 διαδικα-
σίες και τη χρονική συγκυρία, το άρθρο 10 παράγραφος 4 και τις
σχετικές εκτελεστικές διατάξεις.
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Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή που
αναφέρεται στο άρθρο 9.

Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενερ-
γείας από νεοεισερχόμενους.

Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή θα έχει εγκρίνει
εναρμονισμένους κανόνες για την εφαρμογή του ορισμού του «νεοει-
σερχόμενου», ιδίως σε σχέση με τον ορισμό των «σημαντικών επεκτά-
σεων».

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων 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 νεοει-
σερχόμενους 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 γεωλογική αποθήκευση (CCS) CO2, καθώς και
σε έργα επίδειξης για τις καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενερ-
γείας, στην επικράτεια της ΕΕ.

Τα δικαιώματα διατίθενται για τη στήριξη έργων επίδειξης που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπημένες τοποθεσίες,
ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και καινοτό-
μων τεχνολογιών ανανέωσης της ενεργείας που δεν είναι ακόμη εμπο-
ρικά 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 διαδικα-
σία 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 διοχετεύε-
ται μέσω των κρατών μελών και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη
σημαντική συγχρηματοδότηση από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκα-
τάστασης. 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 κοινοτικού συστήματος υπερ-
βαίνουν 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 πλειστηριασμό από τη Λιθουανία κατά την περίοδο
2013 έως 2020, να αξιώσει δικαιώματα από το απόθεμα για τους νεοει-
σερχόμενους για εκπλειστηριασμό σύμφωνα με τον κανονισμό 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 κοινοτικού συστήματος στη Λιθουανία κατά την ως άνω περίοδο.
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Οιαδήποτε δικαιώματα ως ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη στην παρά-
γραφο 7.

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 ηλεκτρισμού από τη Λιθουανία
για δική του κατανάλωση και οσάκις οι εκπομπές έχουν αυξηθεί λόγω
επενδύσεων σε νέο δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας μπορεί
να εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τις διατάξεις της παραγρά-
φου 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 παρά-
γραφο 1. Στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή 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 επό-
μενο έτος μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους
τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέ-
πεται 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 Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, τον κατάλογο με τους τομείς ή επιμέρους τομείς που
αναφέρονται στην παράγραφο 12, με βάση τα κριτήρια που αναφέρο-
νται 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 δια-
βουλεύεται με τα κράτη μέλη, τους ενδιαφερόμενους τομείς ή επιμέ-
ρους 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 παραπέ-
μπει 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 βασί-
ζονται 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 τελευ-
ταίων ετών όσον αφορά την εμπορία, την παραγωγή και την προστιθέ-
μενη αξία για κάθε τομέα ή επιμέρους τομέα.

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

α) στον βαθμό που το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθε-
του κόστους λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οδηγεί σε
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σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως
ποσοστό ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5 %
και

β) 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 εισ-
αγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 10 %.

16. Παρά την παράγραφο 15, ένας τομέας η επιμέρους τομέας θεω-
ρείται επίσης ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα
εάν:

α) το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη
αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό ακα-
θάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 30 %· ή

β) 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 εισ-
αγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 30 %.

17. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 13 μπορεί να
συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση ποιοτικής αξιολόγησης, η οποία
λαμβάνει υπόψη, όπου υφίστανται σχετικά στοιχεία, τα ακόλουθα κρι-
τήρια:

α) το βαθμό στον οποίον μεμονωμένες εγκαταστάσεις του ενδιαφερό-
μενου τομέα και/ή επιμέρους τομέα έχουν τη δυνατότητα να μειώ-
σουν τα επίπεδα εκπομπών, ή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενερ-
γείας, συμπεριλαμβανομένης ανάλογα με την περίπτωση, και της
αύξησης του κόστους παραγωγής που μπορεί να επιφέρει η σχετική
επένδυση, π.χ. βάσει των αποδοτικότερων τεχνικών·

β) τα χαρακτηριστικά της αγοράς (τρέχοντα και προβλεπόμενα), περι-
λαμβανομένων των στοιχείων όταν τα ποσοστά έκθεσης της εμπο-
ρίας ή της αύξησης του αμέσου και εμμέσου κόστους πλησιάζουν
ένα από τα κατώφλια μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 16·

γ) την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύ-
σεις 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 αποφασι-
στικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά προϊόντων στους τομείς ή
υποτομείς που θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
δεσμεύονται ρητώς να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου στους αντίστοιχους τομείς ή υποτομείς σε βαθμό αντίστοιχο με
αυτόν της Κοινότητας και εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και

β) ο κατά πόσον η αποδοτικότητα από απόψεως άνθρακα, των εγκατα-
στάσεων 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 ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η
επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη, θεωρούνται ότι έχουν διακό-
ψει 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 σημα-
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ντικά 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 εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου και κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους
συναφείς κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο 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 προτά-
σεις, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται:

α) η προσαρμογή της αναλογίας των δικαιωμάτων που λαμβάνονται
δωρεάν από τους κλάδους και τους επιμέρους κλάδους που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 10α·

β) η συμπερίληψη στο κοινοτικό σύστημα εισαγωγέων προϊόντων που
παράγονται από τους κλάδους ή τους επιμέρους κλάδους που προ-
σδιορίζονται 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 ανεπαρ-
κείς 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 λαμ-
βάνονται ομοίως υπόψη τυχόν δεσμευτικές τομεακές συμφωνίες που
προβλέπουν μειώσεις των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου στον βαθμό που απαιτείται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της αλλαγής του κλίματος και οποίες μπορούν να υποβληθούν σε παρα-
κολούθηση και έλεγχο και διέπονται από ρυθμίσεις αναγκαστικής εκτέ-
λεσης.

2. Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή αποτιμά εάν οι
αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το ποσοστό δωρεάν δικαιωμάτων
που λαμβάνουν οι κλάδοι και επιμέρους κλάδοι σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1, περιλαμβανομένης της συνέπειας από τον εκ των προτέρων
ορισμό των δεικτών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγρα-
φος 2, θα επηρεάσουν κατά πάσαν πιθανότητα σημαντικά την ποσότητα
δικαιωμάτων που έκαστο κράτος μέλος θέτει σε πλειστηριασμό σύμ-
φωνα 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 Κοι-
νοβούλιο 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
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παραγωγής ηλεκτρισμού για τις οποίες τα επενδυτικά έργα είχαν αρχί-
σει 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 λειτουργεί από την Ένωση
για τον Συντονισμό Μεταφοράς Ηλεκτρικής 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 παρα-
γόταν 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 σχέ-
διο που προβλέπει επενδύσεις για μετασκευή και αναβάθμιση των υπο-
δομών 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 αυξή-
σεων τιμών. Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επι-
τροπή 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 αντί-
στοιχο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2. Το
2013, οι συνολικές μεταβατικές δωρεάν κατανομές δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουν το 70 % των μέσων ετήσιων επαληθευμένων εκπομπών κατά
το διάστημα 2005-2007 από τέτοιους παραγωγούς ενεργείας για την
ποσότητα που αντιστοιχεί στη μεικτή τελική εθνική κατανάλωση, σύμ-
φωνα 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 συμ-
μετείχαν στο κοινοτικό σύστημα το 2005, οι σχετικές εκπομπές υπολο-
γίζονται 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 δικαιώ-
ματα που κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν μόνο από τον φορέα εκμετάλλευσης της οικείας εγκατά-
στασης για επιστροφή δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρά-
γραφος 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 βασί-
ζονται σε κατανομή με βάση τα ελεγμένα δεδομένα εκπομπών της
περιόδου 2005-2007 ή σε εκ των προτέρων καθορισθέντα δείκτη ανα-
φοράς 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 χρη-
σιμοποιούν διαφορετικά καύσιμα. Οι σταθμίσεις δύνανται να αντικατοπ-
τρίζουν 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
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άρθρο 23 παράγραφος 2, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η μεθοδο-
λογία κατανομής θα αποτρέπει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του αντα-
γωνισμού και θα ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις επί των κινή-
τρων για μείωση των εκπομπών.

4. Κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει το παρόν άρθρο απαιτεί 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 Επιτροπή 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 περι-
λαμβάνει:

α) στοιχεία ότι το κράτος μέλος πληροί τουλάχιστον μία από τις προϋ-
ποθέσεις 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 κατευθυντή-
ριων γραμμών της Επιτροπής·

γ) το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδά-
φιο·

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.

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 εγκαταστά-
σεις ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008,
η Επιτροπή αποτιμά την πρόοδο που σημειώνει η υλοποίηση του εθνι-
κού σχεδίου δράσης. Εάν κατόπιν αιτήματος από το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος η Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για πιθανή παρά-
ταση αυτής της περιόδου, μπορεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο τις δέουσες προτάσεις, περιλαμβανομένων και
των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται εάν η ως άνω περίο-
δος παραταθεί.

Άρθρο 11

Εθνικά μέτρα εφαρμογής

1. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως
τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, κατάσταση με τις εγκαταστάσεις που καλύ-
πτονται 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.
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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.

▼M2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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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 χορηγηθεί 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 αντάλ-
λαγμα 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.

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 εκμε-
τάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από
έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχω-
ρηθεί 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 εκμε-
τάλλευσης 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
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σύναψη διεθνούς σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος δεν έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, μπορούν να χρησιμοποιού-
νται στο κοινοτικό 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 ανα-
νεώσιμες 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 χαμη-
λότερη 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 κλιματικές
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.

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 πιστωτικά
μόρια άνω του 11 % που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, μέχρι την
ποσότητα με την οποία η συνδυασμένη ελεύθερη κατανομή 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 χρησι-
μοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσότητα που αντιστοιχεί σε ορισμένο
ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί κάτω του 4,5 %, των ελεγμέ-
νων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς αερο-
μεταφορών 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.

Θεσπίζονται μέτρα για τον καθορισμό των ακριβών ποσοστών που
εφαρμόζονται όσον αφορά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Του-
λάχιστον 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 πιστωτι-
κών μορίων έργου κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

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
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περίοδο από την ημέρα υπαγωγής τους στο κοινοτικό σύστημα έως το
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 παραπέ-
μπει το άρθρο 23, παράγραφος 2.

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.

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 παραπέ-
μπει 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.

▼M1

Άρθρο 11β

Δραστηριότητες έργων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να
εξασφαλίζουν ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως
ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίες αναλαμβάνονται
σε χώρες που έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης στην Ένωση,
είναι απολύτως σύμφωνες με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβα-
νομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται σε αυτή τη
συνθήκη προσχώρησης.

▼M4
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.

▼M1
2. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3
και 4, τα κράτη μέλη που φιλοξενούν δραστηριότητες έργων φροντίζουν
να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ►M2 δραστηριότητες ◄ που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI
και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές μιας εγκα-
τάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,
μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν ισά-
ριθμα δικαιώματα από τον φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης
εγκατάστασης.

4. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI
και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκατα-
στάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,
μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER μόνον εφόσον ακυρωθούν
ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώο του κράτους μέλους προέ-
λευσης των ERU ή CER.

5. Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων διατηρούν την ευθύνη της
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους δυνάμει της UNFCCC και του
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πρωτοκόλλου του Κιότο και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτή η συμ-
μετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους
όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την UNFCCC και
το πρωτόκολλο του Κιότο.

6. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατό-
τητα παραγωγής άνω των 20 MW, τα κράτη μέλη, όταν εγκρίνουν
ανάλογες δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση
αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή
κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας
Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο
λήψεως αποφάσεων».

▼M3
7. Οι διατάξεις εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4, ιδίως Όσον
αφορά την αποφυγή διπλής μέτρησης, θεσπίζονται από την Επιτροπή
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέ-
μπει το άρθρο 23 παράγραφος 2. Η Επιτροπή εκδίδει διατάξεις εφαρ-
μογής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου όταν το συμβαλλόμενο
μέρος υποδοχής πληροί όλους τους όρους επιλεξιμότητας για μειώσεις
εκπομπών κοινής εφαρμογής. Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, διά συμ-
πληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 12

Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται
δικαιώματα μεταξύ:

α) προσώπων εντός της Κοινότητας·

β) προσώπων εντός της Κοινότητας και προσώπων σε τρίτες χώρες,
όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του
άρθρου 25 χωρίς άλλους περιορισμούς εκτός από εκείνους που περι-
λαμβάνονται στην παρούσα οδηγία ή θεσπίζονται βάσει αυτής.

▼M4
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 πληροφο-
ρίες 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 κατέ-
χουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγο-
ράς (κατάχρηση αγοράς) (1) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις κατάλ-
ληλες προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή τους στις συν-
αλλαγές εμπορευμάτων.

▼B
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται
από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για
τους σκοπούς ►M2 τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών βάσει της παραγράφου 2α ή ◄ τήρησης των υποχρεώ-
σεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει της παραγράφου 3.

▼M2
2α. Τα εντεταλμένα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις
30 Απριλίου κάθε έτους, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών να
παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν
εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 15, από αεροπορικές δραστηριότη-
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τες του παραρτήματος Ι τις οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, στη συνέχεια,
για την ακύρωση των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου
κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει
αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί
δυνάμει του κεφαλαίου II, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές
από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο
15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

▼M4
3α. Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον
αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρ-
θηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη
άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (1).

▼B
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώ-
ματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση του κατόχου
τους.

▼M4
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 10γ.

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.

2. Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου που αναφέρε-
ται 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.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή θεσπίζει κανονισμό 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 αναφέ-
ρονται στο παράρτημα IV. Επίσης θα προσδιορίζει το δυναμικό θέρ-
μανσης του πλανήτη για κάθε αέριο θερμοκηπίου, στις απαιτήσεις για
την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών του
αερίου αυτού.

Το εν λόγω μέτρο, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παράγραφος 3.
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2. Ο κανονισμός της παραγράφου 1 λαμβάνει υπόψη τις πλέον ακρι-
βείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες επιστημονικές ενδείξεις, ιδιαί-
τερα της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές
(IPCC). Μπορεί επίσης να καθορίζει απαιτήσεις για την υποβολή εκθέ-
σεων 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 εκθέ-
σεων 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 ημερολο-
γιακού έτους, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με τον
κανονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περι-
λαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστη-
μάτων 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.

▼M2

Άρθρο 15

►M4 Εξακρίβωση και διαπίστευση ◄

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς
εκμετάλλευσης και φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του
άρθρου 14 παράγραφος 3 ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια που
εκτίθενται στο παράρτημα V και στις λεπτομερείς διατάξεις που ενδε-
χομένως θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι φορέας εκμετάλλευσης και φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών η έκθεση του οποίου δεν έχει κριθεί ως
ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος V και των
λεπτομερών διατάξεων που ενδεχομένως θεσπίζονται από την Επιτροπή
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, όσον
αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δεν θα
μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις
ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικα-
σία του άρθρου 23 παράγραφος 2, λεπτομερείς διατάξεις για τη διακρί-
βωση των εκθέσεων και των αιτήσεων που υποβάλλονται από φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 και
των άρθρων 3δ και 3στ, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των διαδι-
κασιών επαλήθευσης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επαληθευτές.

▼M4
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή θεσπίζει κανονισμό για την
εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών, με βάση τις αρχές που ορί-
ζονται 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.

Το εν λόγω μέτρο, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιω-
δών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται
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▼M4

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23
παράγραφος 3.

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 δικαιω-
μάτων καθώς και την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλή-
θευση 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 προ-
βλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές δια-
τάξεις.

▼B

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων οι
οποίες θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνουν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώ-
σεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα
κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή
►M2 __________ ◄ το αργότερο, κοινοποιώντας αμελλητί και
κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

▼M2
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των ονομάτων των
φορέων εκμετάλλευσης και φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που
έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης και
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν παραδίδει έως τις 30
Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπο-
μπών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόκειται στην κατα-
βολή προστίμου για υπέρβαση εκπομπών. Το πρόστιμο ανέρχεται σε
100 ευρώ για κάθε τόνο εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα
για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα. Η καταβολή του
προστίμου δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να παραδώ-
σει, κατά την επιστροφή δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό
έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ’ υπέρβαση
εκπομπές.

▼M4
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.

▼M2
5. Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και όταν άλλα
μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, το οικείο εντε-
ταλμένο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αποφα-
σίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

6. Οι αιτήσεις των εντεταλμένων κρατών μελών δυνάμει της παρα-
γράφου 5 περιλαμβάνουν:

α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκα-
φών δεν συμμορφώνεται με τις δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπο-
χρεώσεις του·
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▼M2

β) λεπτομερή στοιχεία για την ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει το
εν λόγω κράτος μέλος·

γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουρ-
γίας σε κοινοτικό επίπεδο·

δ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας στο κοινο-
τικό επίπεδο και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν.

7. Οσάκις υποβάλλονται στην Επιτροπή αιτήσεις όπως οι προβλεπό-
μενες στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη
μέσω των αντιπροσώπων τους στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο
23 παράγραφος 1, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο
κανονισμός διαδικασίας της επιτροπής.

8. Πριν από την έκδοση αποφάσεως κατόπιν αιτήματος βάσει της
παραγράφου 5 και εφόσον είναι ενδεδειγμένο και εφικτό, διεξάγονται
διαβουλεύσεις με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την κανονιστική
εποπτεία του συγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Οσά-
κις είναι δυνατόν, οι διαβουλεύσεις διεξάγονται από κοινού από την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

9. Όταν η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει απόφαση
κατόπιν αιτήματος βάσει της παραγράφου 5, κοινοποιεί στον ενδιαφε-
ρόμενο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών τα ουσιώδη στοιχεία και το
σκεπτικό που συνιστούν τη βάση για την απόφαση αυτή. Στον ενδια-
φερόμενο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχεται η δυνατότητα
να υποβάλει στην Επιτροπή έγγραφα σχόλια εντός 10 εργάσιμων ημε-
ρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

10. Κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή δύνα-
ται, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 παράγρα-
φος 2, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για τον
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

11. Κάθε κράτος μέλος επιβάλλει την εκτέλεση, στο έδαφός του, των
αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 10. Ενημερώνει
την Επιτροπή για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση των
αποφάσεων αυτών.

12. Ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες
όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Τα
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23
παράγραφος 3.

▼M1

Άρθρο 17

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφο-
ρίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει ένα
κράτος μέλος ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμε-
τάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται στο πλαίσιο
της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και φυλάσσονται από την
αρμόδια αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την οδηγία
2003/4/ΕΚ.

▼B

Άρθρο 18

Αρμόδια αρχή

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις ενδεδειγμένες διοικητικές ρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της κατάλληλης αρμόδιας αρχής
ή αρχών, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι κανόνες της παρούσας οδη-
γίας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μια αρμόδιες
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▼B

αρχές, το έργο των εν λόγω αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει
να συντονίζεται.

▼M1
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδιαίτερα τον συντονισμό μεταξύ της
συντονιστικής αρχής που ορίζουν για την έγκριση των δραστηριοτήτων
έργων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτο-
κόλλου του Κιότο, και της εθνικής αρχής που ορίζουν για την εφαρ-
μογή του άρθρου 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο, αντιστοίχως, οι
οποίες ορίζονται σύμφωνα με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνο-
νται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

▼M2

Άρθρο 18α

Εντεταλμένο κράτος μέλος

1. Το εντεταλμένο κράτος μέλος ως προς έναν φορέα εκμετάλλευσης
αεροσκαφών είναι:

α) προκειμένου για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει
έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος
μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της
εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (1), το κράτος μέλος που
χορήγησε την άδεια εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκαφών· και

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος μέλος με το υψηλότερο
κατ’ εκτίμηση επίπεδο αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών από
πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον συγκεκριμένο φορέα εκμε-
τάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.

2. Εάν, κατά τα πρώτα δύο έτη περιόδου προβλεπόμενης στο άρθρο
3γ, ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου δεν έχει
παραδώσει στο οικείο εντεταλμένο κράτος μέλος κανένα κατανεμημένο
δικαίωμα εκπομπής από πτήσεις που έχει εκτελέσει, ο φορέας εκμετάλ-
λευσης αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος
για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο κράτος μέλος είναι το
κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση παραδιδόμενες εκπο-
μπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών κατά τα δύο πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου.

3. Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία:

α) δημοσιεύει, πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2009, κατάλογο των
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική
δραστηριότητα του παραρτήματος I την 1η Ιανουαρίου 2006 ή
μετά την ημερομηνία αυτήν, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλ-
μένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών
σύμφωνα με την παράγραφο 1· και

β) ενημερώνει τον εν λόγω κατάλογο πριν από την 1η Φεβρουαρίου
κάθε επόμενου έτους, ώστε να περιλαμβάνει τους φορείς εκμετάλ-
λευσης αεροσκαφών που άσκησαν μεταγενέστερα αεροπορική δρα-
στηριότητα του παραρτήματος I.

4. Η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
του άρθρου 23 παράγραφος 2, κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχεί-
ριση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, βάσει της παρούσας οδηγίας,
από τα εντεταλμένα κράτη μέλη.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «έτος αναφοράς» νοεί-
ται, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να
λειτουργεί στην Κοινότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο
ημερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το
ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.
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▼M2

Άρθρο 18β

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει από το άρθρο 3γ
παράγραφος 4 και από το άρθρο 18α, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη
βοήθεια του Eurocontrol ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει
προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με τους εν λόγω οργανισμούς.

▼B

Άρθρο 19

Μητρώα

▼M4
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.

▼B
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να κατέχει δικαιώματα. Το μητρώο
είναι προσιτό στο κοινό και πρέπει να περιέχει χωριστούς λογαριασμούς
για την καταχώριση των δικαιωμάτων που κατέχονται από κάθε πρό-
σωπο προς το οποίο εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα.

▼M3
3. Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει
κανονισμό σχετικά με ένα τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα
μητρώων υπό τη μορφή τυποποιημένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομέ-
νων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία για την παρακολούθηση των
εκχωρήσεων, κατοχών, μεταβιβάσεων και ακυρώσεων δικαιωμάτων,
ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού και η εμπιστευτικότητα,
όπως ενδείκνυται, και να μην γίνονται μεταβιβάσεις ασυμβίβαστες προς
τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτός ο
κανονισμός θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις όσον αφορά τη χρήση και
τον προσδιορισμό πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών (CER) και
μονάδων μείωσης των εκπομπών (ERU) στο κοινοτικό σύστημα και
τον έλεγχο του επιπέδου τέτοιας χρήσης. Το μέτρο αυτό, που έχουν
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας, διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονι-
στική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει άρθρο 23 παράγρα-
φος 3.

▼M4
4. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 περιέχει τις
διαδικασίες που απαιτούνται ώστε το μητρώο της Κοινότητας να ανα-
λαμβάνει συναλλαγές και άλλες λειτουργίες για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1β. Ο κανονι-
σμός 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 κρα-
τών μελών που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της
διαχείρισης του διοικητικού κόστους και της λήψης μέτρων ποιοτικού
ελέγχου.
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Άρθρο 20

Κεντρικός διαχειριστής

1. Η Επιτροπή ορίζει κεντρικό διαχειριστή για την τήρηση ανεξάρ-
τητου συστήματος καταγραφής συναλλαγών για τις εκχωρήσεις, μετα-
βιβάσεις και ακυρώσεις δικαιωμάτων.

2. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο κάθε
συναλλαγής στα μητρώα μέσω του ανεξάρτητου συστήματος καταγρα-
φής συναλλαγών ώστε να μην γίνονται ατασθαλίες στην εκχώρηση, τη
μεταβίβαση και την ακύρωση δικαιωμάτων.

3. Εάν, μέσω του αυτομάτου ελέγχου, εντοπιστούν ατασθαλίες, ο
κεντρικός διαχειριστής ενημερώνει το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη, τα οποία πρέπει να μην καταχωρούν τις συγκεκριμένες συναλλα-
γές ή τυχόν περαιτέρω συναλλαγές σχετικές με τα υπόψη δικαιώματα
μέχρις ότου παύσει η ατασθαλία.

Άρθρο 21

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. ►M4 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 φορο-
λογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. ◄ Η πρώτη έκθεση
διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συν-
τάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που
εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη
μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
της πρώτης έκθεσης.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
μελών.

▼M4
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 κοινο-
τικό σύστημα, λειτουργίας μητρώων, παρακολούθησης, υποβολής εκθέ-
σεων, διαπίστωσης της ακρίβειας, διαπίστευσης, τεχνολογίας της πλη-
ροφορίας και συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία.

▼M1

Άρθρο 21α

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής

Σύμφωνα με την UNFCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο και κάθε μετα-
γενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, η Επι-
τροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν δραστηριότητες
ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβα-
τική οικονομία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται πλήρως από
την JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους
για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή
φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.
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Άρθρο 22

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με την εξαίρεση των παραρ-
τημάτων Ι, ΙΙα, και IΙβ μπορούν να τροποποιηθούν βάσει των κατά το
άρθρο 21 εκθέσεων και της εμπειρίας από την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας. Τα παραρτήματα IV και V μπορούν να τροποποιούνται προ-
κειμένου 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.

▼B

Άρθρο 23

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με
το άρθρο 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ-
νων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που καθορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

▼M3
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/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.

▼M4
4. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται
τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατά-
ξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 24

Διαδικασίες για τη μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων
και αερίων

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 στρεβλώ-
σεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του κοινο-
τικού συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμε-
νης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών
των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνε-
ται από την Επιτροπή:

α) σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 23 παράγραφος 2, εφόσον η ένταξη αναφέρεται σε εγκατα-
στάσεις 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 αναφέρε-
ται σε δραστηριότητες και αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμού-
νται 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
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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 δραστη-
ριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται
συνδυαστικά στο παράρτημα Ι, εφόσον η παρακολούθηση και η υπο-
βολή εκθέσεων μπορεί να γίνεται με επαρκή ακρίβεια.

Το εν λόγω μέτρο, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιω-
δών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζεται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23
παράγραφος 3.

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.

Τα εν λόγω μέτρα, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, θεσπίζονται σύμ-
φωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παρά-
γραφος 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 εφι-
κτή σύμφωνα με το άρθρο 24, ενώ η επόμενη αναθεώρηση του κοινο-
τικού συστήματος πρέπει να εξετάζει την εναρμόνιση της κάλυψης των
εν λόγω εκπομπών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

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 στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντας την, θεσπίζονται σύμ-
φωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23 παρά-
γραφος 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.

Τα έργα αυτά εκτελούνται με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους
στο οποίο υλοποιούνται.

▼B

Άρθρο 25

Σχέσεις με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

1. Θα πρέπει να συναφθούν συμφωνίες με τρίτες χώρες που αναφέ-
ρονται στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο και έχουν επι-
κυρώσει το εν λόγω πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση δικαιω-
μάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και άλλων συστημάτων
εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 300
της συνθήκης.
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1α. Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες για την αναγνώριση
δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και συμβατών υπο-
χρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με
απόλυτα ανώτατα όρια εκπομπών τα οποία έχουν καθιερωθεί σε άλλη
χώρα ή σε υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες.

1β. Μπορούν να συνάπτονται μη δεσμευτικές συμφωνίες με τρίτες
χώρες ή υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές οντότητες ώστε να προ-
βλέπεται διοικητικός και τεχνικός συντονισμός αναφορικά με δικαιώ-
ματα στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος ή άλλων υποχρεωτικών
συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με απόλυτα ανώ-
τατα όρια εκπομπών.

▼M3
2. Όταν συνάπτεται συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή καταρτίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώ-
ριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής. Τα μέτρα που
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, με την αντικατάστασή της, θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 23 παράγραφος 3.

▼M2

Άρθρο 25α

Μέτρα τρίτων χωρών για τον περιορισμό των επιπτώσεων των
αεροπορικών μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος

1. Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώ-
σεων στην αλλαγή του κλίματος των πτήσεων από τη χώρα αυτή προς
την Κοινότητα, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω
τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέ-
πει το άρθρο 23 παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με
σκοπό να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση του κοινο-
τικού συστήματος με τα μέτρα των τρίτων χωρών.

Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί τροποποιήσεις, ώστε
οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα να εξαιρεθούν από τις αερο-
πορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή ώστε να επέλθει κάθε
άλλη αναγκαία τροποποίηση στις αεροπορικές δραστηριότητες του
παραρτήματος Ι με συμφωνία δυνάμει του τέταρτου εδαφίου. Τα
μέτρα αυτά τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 23
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή δύναται να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο οιαδήποτε άλλη τροποποίηση στην παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή δύναται επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλλει
συστάσεις προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 παράγραφος 1
της συνθήκης για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη
συμφωνίας με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

2. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να επιδιώκουν
συμφωνία για παγκόσμια μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές. Με την προοπτική οποια-
σδήποτε τέτοιας συμφωνίας, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν χρειάζονται
τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως εφαρμόζεται στους φορείς
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
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Άρθρο 26

Τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ

Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/ΕΚ προστίθενται τα
ακόλουθα εδάφια:

«Όταν οι εκπομπές ενός αερίου θερμοκηπίου από μια εγκατάσταση
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτω-
βρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιω-
μάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, και
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (*) σε σχέση με μια δρα-
στηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η άδεια δεν περιλαμβάνει
οριακή τιμή εκπομπών για άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου
εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί ότι δεν προ-
καλείται κάποια σημαντική τοπική ρύπανση.

Για δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδη-
γίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να μην επιβάλλουν
απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τις
μονάδες καύσης ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του
άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης.

Όταν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές τροποποιούν την άδεια.

Τα τρία προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις
που αποκλείονται προσωρινά από το σύστημα εμπορίας δικαιωμά-
των εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας σύμ-
φωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

___________
(*) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.»

▼M4

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 χαμη-
λότερων από 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2 και, στις περιπτώσεις
δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική 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 συμ-
βάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κρά-
τος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιο-
ρίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατά-
σταση 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 Επι-
τροπή·

β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμέ-
νου 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 επο-
πτείας, 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 του-
λάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπο-
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μπών 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 εφαρμό-
ζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστημα·

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

Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύ-
ναμα μέτρα.

2. Εάν, μετά το πέρας περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν προβάλλει αντί-
ρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι μηνών, τότε ο αποκλεισμός λογί-
ζεται εγκριθείς.

Κατόπιν της επιστροφής των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την
οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο κοινοτικό σύστημα, η εγκατά-
σταση 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 δικαιώ-
ματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α, αρχής γενομένης
από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκα-
ταστάσεις 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.

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 συμ-
βολή 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 Κοινότη-
τας στο πλαίσιο των κινδύνων διαρροών άνθρακα·
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δ) η επίπτωση της διεθνούς συμφωνίας σε άλλους οικονομικούς τομείς
της Κοινότητας·

ε) ο αντίκτυπος στο γεωργικό τομέα της Κοινότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των κινδύνων διαρροής άνθρακα·

στ) κατάλληλες διαδικασίες για τη συμπερίληψη των εκπομπών και των
μετακινήσεων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, την αλλαγή χρή-
σεων γης και τη δασοκομία στην Κοινότητα·

ζ) η δενδροφύτευση, η αναδάσωση και η αποτραπείσα αποδάσωση
και υποβάθμιση των δασών σε τρίτες χώρες σε περίπτωση καθιέ-
ρωσης διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος στο συγκεκριμένο
πλαίσιο·

η) 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.

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 οικονομικής
απόδοσης και της αποτελεσματικότητας από απόψεως κόστους, καθώς
και της δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στον επιμερισμό 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 προ-
βλέπονται 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 εφαρμογή μέτρων για τη χρήση επι-
πρόσθετων τύπων πιστωτικών μορίων έργων από φορείς εκμετάλλευσης
που εμπίπτουν στο κοινοτικό 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 κλιματική αλλαγή, όπως αρμό-
ζει.

5. Η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μεταβατικά και προσω-
ρινά 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 Επιτροπή
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.
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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.

2. Σε περίπτωση που η εξέλιξη της τιμής που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1 δεν αντιστοιχεί στη μεταβολή θεμελιωδών στοιχείων της αγο-
ράς, μπορεί να θεσπιστεί ένα από τα κάτωθι μέτρα, ανάλογα με το
βαθμό εξέλιξης της τιμής:

α) ένα μέτρο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εκπλειστηριάσουν
μέρος της ποσότητας που πρόκειται να διατεθεί μέσω πλειστηρια-
σμού·

β) 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 σύμ-
φωνα με το άρθρο 29, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες που
παρέχουν τα κράτη μέλη.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών καθορίζονται
στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4.

▼B

Άρθρο 30

Επανεξέταση και ανάπτυξη

1. Με βάση την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2004 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι ώστε να συμπεριλη-
φθούν και άλλες δραστηριότητες και εκπομπές άλλων αερίων θερμοκη-
πίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Με βάση την πείρα από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και
την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου και βάσει των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας:

α) κατά ποίο τρόπο τροποποιείται και αν συντρέχει περίπτωση να τρο-
ποποιηθεί το παράρτημα Ι έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι
σχετικοί τομείς και δραστηριότητες, μεταξύ δε άλλων οι τομείς των
χημικών προϊόντων, του αλουμινίου και των μεταφορών, καθώς και
δραστηριότητες και εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου πλην
αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, με σκοπό την περαιτέρω
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του συστήματος·

β) τη σχέση της κοινοτικής εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με τη
διεθνή εμπορία εκπομπών, η οποία θα αρχίσει το 2008·

γ) την περαιτέρω εναρμόνιση της μεθόδου κατανομής (συμπεριλαμβα-
νομένου του πλειστηριασμού για την περίοδο μετά το 2012) και
των κριτηρίων των εθνικών σχεδίων κατανομής που αναφέρονται
στο παράρτημα ΙΙΙ·

▼M1
δ) τη χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργου, συμπερι-
λαμβανομένης της ανάγκης για εναρμόνιση της επιτρεπόμενης χρή-
σης ERU και CER στο κοινοτικό σύστημα·

2003L0087— EL — 25.06.2009 — 004.001— 44



▼B

ε) τη σχέση της εμπορίας εκπομπών με άλλες πολιτικές και μέτρα
εφαρμοζόμενα σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο Κοινό-
τητας, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, που επιδιώκουν τους
ίδιους στόχους·

στ) την αναγκαιότητα ενός ενιαίου κοινοτικού μητρώου και

ζ) το επίπεδο των κυρώσεων για υπερβάσεις εκπομπών, λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον πληθωρισμό·

η) τη λειτουργία της αγοράς δικαιωμάτων, καλύπτοντας ιδίως όλες τις
πιθανές διαταράξεις της αγοράς·

θ) τον τρόπο προσαρμογής του κοινοτικού συστήματος εμπορίας στη
διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση·

ι) την ομαδοποίηση·

ια) κατά πόσον θα ήταν πρακτική η ανάπτυξη δεικτών αναφοράς σε
κοινοτικό επίπεδο, ως βάσης για την κατανομή, λαμβάνοντας
υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και την ανάλυση του
λόγου κόστους/οφέλους·

▼M1
ιβ) τις επιπτώσεις των μηχανισμών έργων στις χώρες υποδοχής, και
ιδίως στους αναπτυξιακούς τους στόχους, εφόσον έχουν εγκριθεί
JI και CDM δραστηριότητες υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα
παραγωγής άνω των 500 MW που έχουν αρνητικές περιβαλλοντι-
κές ή κοινωνικές επιπτώσεις, και τη μελλοντική χρήση των CER
και ERU που προκύπτουν από παρόμοιες δραστηριότητες υδροη-
λεκτρικών έργων στο κοινοτικό σύστημα·

ιγ) την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες και χώρες με μεταβατική οικονομία·

ιδ) τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τις διαδικασίες για την έγκριση εκ
μέρους των κρατών μελών, από το 2008, εγχωρίων δραστηριοτήτων
έργου και για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε σχέση με τις μειώσεις
ή τους περιορισμούς εκπομπών που προκύπτουν από τέτοιες δρα-
στηριότητες·

ιε) τις τεχνικές διατάξεις που αφορούν τον προσωρινό χαρακτήρα των
πιστωτικών μορίων και το όριο του 1 % για την επιλεξιμότητα σε
ό,τι αφορά τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τις
δραστηριότητες έργων δασοκομίας, όπως θεσπίζονται με την από-
φαση 17/CP.7, καθώς επίσης και τις διατάξεις σχετικά με το απο-
τέλεσμα της αξιολόγησης των ενδεχομένων κινδύνων οι οποίοι
συνδέονται με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών
και την πιθανή διείσδυση ξένων ειδών από τις δραστηριότητες
δάσωσης και αναδάσωσης, προκειμένου να επιτραπεί σε φορείς
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν, από το 2008, τις CER και
ERU που προκύπτουν από δραστηριότητες έργων που σχετίζονται
με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία στο
κοινοτικό σύστημα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν
σύμφωνα με τη UNFCCC ή το πρωτόκολλο του Κιότο.

▼B
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, συνοδευόμενη εφόσον
απαιτείται από σχετικές προτάσεις.

▼M1
3. Πριν από κάθε περίοδο που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2
κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει στο εθνικό του σχέδιο κατανομής τη
χρήση των ERU και των CER στην οποία προτίθεται να προβεί,
καθώς και το ποσοστό της κατανομής σε κάθε εγκατάσταση μέχρι το
ύψος του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν δικαίωμα να χρησιμο-
ποιούν τις ERU και τις CER στο κοινοτικό σύστημα κατά την εν λόγω
περίοδο. Η συνολική χρήση ERU και CER πρέπει να είναι συνεπής
προς τις σχετικές υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας δυνάμει του πρω-
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τοκόλλου του Κιότο και της UNFCCC καθώς και των αποφάσεων που
ελήφθησαν δυνάμει αυτών.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 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 Κοινό-
τητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (1), ανακοινώνουν,
ανά διετία, στην Επιτροπή σε ποιο βαθμό η εσωτερική δράση αποτελεί
πράγματι σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών που ανελήφθησαν σε
εθνικό επίπεδο και σε ποιο βαθμό η χρήση μηχανισμών έργου είναι
πράγματι συμπληρωματική προς την εγχώρια δράση, καθώς και την
μεταξύ τους αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτο-
κόλλου του Κιότο και των μεταγενεστέρων αποφάσεων που ελήφθησαν
δυνάμει αυτού. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση σύμφωνα με το
άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης. Υπό το πρίσμα της έκθεσης αυτής, η
Επιτροπή υποβάλλει, εάν χρειάζεται, νομοθετικές ή άλλες προτάσεις με
σκοπό τη συμπλήρωση των διατάξεων που θεσπίζονται εκ μέρους των
κρατών μελών, ώστε να εξασφαλίσει ότι η χρήση των μηχανισμών είναι
συμπληρωματική προς την εσωτερική δράση εντός της Κοινότητας.

▼M2
4. Έως την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει της
παρακολούθησης και της πείρας από την εφαρμογή της, τη λειτουργία
της παρούσας οδηγίας σε σχέση με τις αεροπορικές δραστηριότητες του
παραρτήματος Ι και ενδεχομένως υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 251 της συνθή-
κης. Η Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα εξής:

α) τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην εν
γένει λειτουργία του κοινοτικού συστήματος·

β) τη λειτουργία της αγοράς δικαιωμάτων της αεροπορίας, με ιδιαί-
τερη ανάλυση των τυχόν διαταραχών στη λειτουργία της·

γ) την περιβαλλοντική απόδοση του κοινοτικού συστήματος και το
βαθμό κατά τον οποίον θα πρέπει να μειωθεί ο συνολικός αριθμός
δικαιωμάτων που κατανέμονται στους φορείς εκμετάλλευσης αερο-
σκαφών δυνάμει του άρθρου 3γ, σύμφωνα με τους γενικούς στό-
χους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών·

δ) τις επιπτώσεις του κοινοτικού συστήματος στον κλάδο αεροπορι-
κών μεταφορών, περιλαμβανομένων θεμάτων ανταγωνιστικότητας,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επίδραση των πολιτικών για την
κλιματική αλλαγή που εφαρμόζονται για τις αερομεταφορές εκτός
της ΕΕ·

ε) τη διατήρηση του ειδικού αποθεματικού για φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα σύγκλισης
μεταξύ ποσοστών αύξησης σε ολόκληρο τον κλάδο·

στ) τις επιπτώσεις του κοινοτικού συστήματος στη διαρθρωτική εξάρ-
τηση των νησιωτικών, των μεσόγειων, των περιφερειακών περιο-
χών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Κοινότητας από τις
αεροπορικές μεταφορές·

ζ) κατά πόσον ένα σύστημα «πύλης» θα μπορούσε να περιληφθεί
ώστε να διευκολύνει το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ
φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών και φορέων εκμετάλλευσης
εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι ουδεμία συναλ-
λαγή δεν μπορεί να καταλήξει σε καθαρή μεταφορά δικαιωμάτων
από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε φορείς εκμετάλλευσης
εγκαταστάσεων·

η) τις επιπτώσεις των ορίων αποκλεισμού που διευκρινίζονται στο
παράρτημα Ι ως προς την πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης
και τον αριθμό ετήσιων πτήσεων που εκτελεί ο φορέας εκμετάλ-
λευσης αεροσκαφών·
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θ) τον αντίκτυπο που έχει για το κοινοτικό σύστημα η εξαίρεση ορι-
σμένων πτήσεων που εκτελούνται στα πλαίσια των υποχρεώσεων
παροχής δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την
πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδο-
κοινοτικών αεροπορικών γραμμών (1)·

ι) εξελίξεις, καθώς και δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις, όσον αφορά
την αποτελεσματικότητα των αερομεταφορών και ιδίως την πρόοδο
προς την επίτευξη του στόχου του συμβουλευτικού σώματος για
την αεροναυτική έρευνα στην Ευρώπη (ACARE) για την ανάπτυξη
και την επίδειξη των τεχνολογιών που έχουν τη δυνατότητα να
μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων κατά 50 % έως το 2020
και κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της
απόδοσης·

ια) εξελίξεις στην επιστημονική κατανόηση όσον αφορά τις επιπτώσεις
σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος των ουρών συμπύκνωσης
και των θυσανόμορφων νεφών που προκαλούνται από την αεροπο-
ρία, προκειμένου να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού.

Η Επιτροπή υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼B

Άρθρο 31

Εφαρμογή

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 2003 το αργότερο. Ενημερώ-
νουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα υπό-
λοιπα κράτη μέλη τις αυτές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις.

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 ανα-
φοράς αυτής.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετι-
κώς.

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 33

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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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 παρα-
γωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστη-
ριότητες 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 εγκα-
τάστασης 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, αποτεφρωτή-
ρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών
καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερ-
μικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολο-
γισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική
ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιο-
μάζα. Στις »μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβά-
νονται 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 συν-
ολική ονομαστική θερμική κατανάλωση
άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστά-
σεων 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 πυροσυσσωμά-
τωση, συμπεριλαμβανομένης της σφαιρο-
συσσωμάτωσης

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτο-
γενής ή δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβα-
νομένης και της συνεχούς χυτεύσεως, με
δυναμικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων
μετάλλων (περιλαμβανομένων σιδηροκρα-
μάτων) όπου λειτουργούν μονάδες καύσης
με συνολική ονομαστική θερμική κατανά-
λωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες επε-

Διοξείδιο του άνθρακα
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ξεργασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
μονάδες έλασης, κλίβανοι αναθέρμανσης,
κλίβανοι ανόπτησης, μονάδες σφυρηλάτη-
σης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης και όξι-
νου καθαρισμού.

Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου. Διοξείδιο του άνθρακα και
υπερφθοράνθρακες

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με συν-
ολική ονομαστική θερμική κατανάλωση
άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία μη σιδηρούχων
μετάλλων, όπου περιλαμβάνεται η παρα-
γωγή 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

Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστρο-
φικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού
άνω των 500 τόνων την ημέρα ή σε άλλους
κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των
50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

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

Διοξείδιο του άνθρακα

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

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με
ψήσιμο, κεραμίδια στέγης, πλίνθοι, πυρίμα-
χοι πλίνθοι, πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή
πορσελάνη, με παραγωγική δυναμικότητα
άνω των 75 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμ-
βακα με χρήση γυαλιού, πετρώματος ή
σκωρίας με τηκτική παραγωγική δυναμικό-
τητα 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 παραγωγι-
κού 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
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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, παραγωγικού δυναμικού άνω
των 100 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύν-
θεσης 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 εγκατα-
στάσεις 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 αποθηκευ-
τική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας
2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκη-
πίου σε αποθηκευτική εγκατάσταση, δυνά-
μει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Αεροπορικές μεταφορές

Πτήσεις από ή προς αεροδρόμια ευρισκό-
μενα στο έδαφος κράτους μέλους όπου
εφαρμόζεται η συνθήκη.

Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνο-
νται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλει-
στικά 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 πτή-
σης·

β) οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελού-
νται με στρατιωτικό αεροσκάφος,
καθώς και οι τελωνειακές και αστυνο-
μικές πτήσεις·

γ) οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και διά-
σωση, οι πυροσβεστικές πτήσεις, οι
ανθρωπιστικές πτήσεις και οι πτήσεις
των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανά-
γκης που έχουν εγκριθεί από την ενδε-
δειγμένη αρμόδια αρχή·

Διοξείδιο του άνθρακα
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Δραστηριότητες Αέρια του θερμοκηπίου

δ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστι-
κώς βάσει κανόνων πτήσης εξ όψεως,
όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα 2
της σύμβασης του Σικάγου·

ε) οι πτήσεις που τερματίζονται στο αερο-
δρόμιο από το οποίο απογειώθηκε το
αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των
οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιά-
μεση προσγείωση·

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελού-
νται 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 διαπε-
ραίωση αεροσκάφους·

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλει-
στικά για επιστημονική έρευνα ή για
τον έλεγχο, τη δοκιμή ή την πιστο-
ποίηση αεροσκαφών ή εξοπλισμού,
είτε αερομεταφερόμενου είτε επίγειου·

Η) οι πτήσεις που εκτελούνται με αερο-
σκάφος 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 δρομολό-
για εντός των εξόχως απόκεντρων
περιοχών κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 299 παράγραφος 2, της συνθή-
κης ή για δρομολόγια όπου η προβλε-
πόμενη 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 μεταφο-
ρών:

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

— πτήσεις με συνολικές ετήσιες εκπο-
μπές μικρότερες από 10 000 τόνους
ετησίως.

Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλει-
στικά 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 εξαι-
ρούνται βάσει της παρούσας διάταξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 30

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)
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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 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ Γ), ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟ-

ΜΠΩΝ 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 %

__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

▼M2
ΜΕΡΟΣ A — Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από

σταθερές εγκαταστάσεις

▼B

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσεις.

Υπολογισμός

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Δεδομένα δραστηριότητας × συντελεστής εκπομπών × συντελεστής οξειδώσεως

Τα δεδομένα δραστηριότητας (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμός παραγωγής,
κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσεις.

Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνο-
νται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών. Εξ ορισμού
συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτός από την περίπτωση μη
διαθέσιμων στο εμπόριο καυσίμων (π.χ. απόβλητα καύσιμα όπως ελαστικά και
αέρια βιομηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα,
ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελε-
στές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι
αποδεκτές οι εξ ορισμού τιμές της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές
μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέρος του
άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελε-
στής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελε-
στές εκπομπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται
να εφαρμοστεί συντελεστής οξειδώσεως.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστές οξειδώσεως που καθο-
ρίζονται βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί
να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστός
υπολογισμός.

Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθο-
δοι που επιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών.

Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου

▼M3
Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που θα εκπονηθούν από
την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους. Τα μέτρα
που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει άρθρο 23 παράγραφος 3.

▼B

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβά-
νουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

— ονομασία της εγκατάστασης,

— διεύθυνση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού
τομέα και της χώρας,

— τύπος και αριθμός δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ι που λαμβάνουν
χώρα στην εγκατάσταση,
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— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ατόμου
επαφής και

— όνομα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν μητρικής επιχείρη-
σης.

Β. Για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος Ι που λαμβάνει χώρα στον χώρο
εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

— στοιχεία δραστηριότητας,

— συντελεστές εκπομπών,

— συντελεστές οξειδώσεως,

— συνολικές εκπομπές και

— αβεβαιότητα.

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος Ι που λαμβάνει χώρα στον χώρο
εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται μετρήσεις εκπομπών:

— συνολικές εκπομπές και

— πληροφορίες για την αξιοπιστία των μεθόδων μέτρησης και

— αβεβαιότητα.

Δ. Για εκπομπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τον συντε-
λεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπό-
νηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής
έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο
όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.

▼M2
ΜΕΡΟΣ B — Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από

αεροπορικές δραστηριότητες

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμούς. Οι εκπομπές υπολογίζονται με
τον τύπο:

Κατανάλωση καυσίμου × συντελεστή εκπομπών

Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο που καταναλώνει η
εφεδρική μονάδα παραγωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η
πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε πτήση, η οποία υπολογίζεται με τον
τύπο:

Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την
ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την πτήση – Ποσότητα καυσίμου
που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφο-
διασμού με καύσιμο για την επόμενη πτήση + Εφοδιασμός με καύσιμο για την
επόμενη πτήση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατανά-
λωση καυσίμου, χρησιμοποιείται τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδος για την κατ’
εκτίμηση κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στις βέλτιστες δια-
θέσιμες πληροφορίες.

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή
για την Αλλαγή του Κλίματος) συντελεστές εκπομπών, που περιλαμβάνονται
στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων
θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων
γραμμών, εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκεκριμένες δραστη-
ριότητες συντελεστές εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπι-
στευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές μεθόδους. Ο
συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Ο υπολογισμός είναι χωριστός για κάθε πτήση και κάθε είδος καυσίμου.

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 κάθε φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
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Α. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών όπου περι-
λαμβάνονται:

— Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

— Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφο-
ρετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

— Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιή-
θηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των
αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ι από τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλ-
λευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών εκτέλεσε τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι αεροπορικές
δραστηριότητες,

— Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου
επικοινωνίας, και

— Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

Β. Για κάθε είδος καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

— Κατανάλωση καυσίμου,

— Συντελεστής εκπομπών,

— Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέ-
στηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις
αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι που άσκησε ο συγκε-
κριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Σωρευμένες εκπομπές από:

— όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύ-
πτει η έκθεση και εμπίπτουν στις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι
αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας
εκμετάλλευσης αεροσκαφών από και προς αεροδρόμιο στο έδαφος
του ίδιου κράτους μέλους,

— όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που
καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες
από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Σωρευμένες εκπομπές από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά
την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές
δραστηριότητες που άσκησε ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών και
οι οποίες:

— αναχώρησαν από κράτος μέλος, και

— αφίχθηκαν σε κράτος μέλος προερχόμενες από τρίτη χώρα,

— Αβεβαιότητα.

Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των
άρθρων 3ε και 3στ

Για την υποβολή αίτησης για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο
3ε παράγραφος 1 ή το άρθρο 3στ παράγραφος 2, η ποσότητα αεροπορικής
δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα με τον ακόλουθο τύπο:

τονοχιλιόμετρα = απόσταση × ωφέλιμο φορτίο

όπου:

«απόσταση» σημαίνει την απόσταση ορθοδρομίας μεταξύ του αεροδρομίου ανα-
χώρησης και του αεροδρομίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95
km, και

«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα της μάζας των μεταφερόμενων εμπο-
ρευμάτων, ταχυδρομείου και επιβατών.
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Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου:

— ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των
μελών του πληρώματος,

— ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει για
τους επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές είτε την πραγματική είτε την
τυπική μάζα που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της μάζας και της
ζυγοστάθμισης για τις αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg
για κάθε επιβάτη και τις ελεγμένες αποσκευές του.

Δήλωση τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 3ε και
3στ

Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 ή του άρθρου
3στ παράγραφος 2, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακό-
λουθες πληροφορίες:

Α. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου περι-
λαμβάνονται:

— Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

— Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένου
του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική,
διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

— Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιή-
θηκαν κατά το έτος που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αερο-
πορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ι από τον συγκεκριμένο
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

— Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλ-
λευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης
αεροσκαφών εκτέλεσε τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος
Ι,

— Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αρμόδιου
για επικοινωνία προσώπου, και

— Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

Β. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα:

— Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδρομίων,

— Επιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

— Τονοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

— Επιλεγείσα μέθοδος υπολογισμού της μάζας επιβατών και ελεγμένων
αποσκευών,

— Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποίες εκτελέστηκαν κατά
το έτος που καλύπτει η δήλωση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστη-
ριότητες του παραρτήματος Ι που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμε-
τάλλευσης αεροσκαφών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 15

▼M2
ΜΕΡΟΣ A — Εξακρίβωση των εκπομπών από σταθερές εγκαταστάσεις

▼B

Γενικές αρχές

1. Οι εκπομπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι
υπόκεινται σε εξακρίβωση.

2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαμβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 14
παράγραφος 3 εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, και η ακρί-
βεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές
αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα:

α) τα αναφερόμενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές μετρή-
σεις και υπολογισμοί·

β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκπομπής·

γ) οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών και

δ) εφόσον γίνεται χρήση μετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και
χρήσης των μεθόδων μέτρησης.

3. Οι αναφερόμενες εκπομπές μπορούν να επικυρώνονται μόνον εφόσον
έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό
των εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Υψηλός βαθμός βεβαιότητας
σημαίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:

α) τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απηλλαγμένα ασυνεπειών·

β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα επι-
στημονικά πρότυπα και

γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.

4. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφο-
ρία σχετικά με το αντικείμενο της διαπίστωσης της ακρίβειας.

5. Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγε-
γραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
(EMAS).

Μεθοδολογία

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή α ν ά λ υ σ η

6. Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει
ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της
σημασίας τους για τις εκπομπές.

Α ν ά λ υ σ η δ ι ε ρ γ α σ ί α ς

7. Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόμενων πληροφοριών, εφόσον
απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής
πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό
της αξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Α ν ά λ υ σ η κ ι ν δ ύ ν ω ν

8. Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης ως προς
την αξιοπιστία των δεδομένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές
εκπομπές της εγκατάστασης.

9. Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές με
υψηλό κίνδυνο σφάλματος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολού-
θησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα
κατά τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμ-
βάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκπομπής και οι υπολογισμοί
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που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επιπέδου των εκπομπών από
μεμονωμένες πηγές εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις
πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματος και στις προαναφερ-
θείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

10. Ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όλες τις μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου
που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό
αβεβαιότητας.

Έ κ θ ε σ η

11. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης, στην
οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 έκθεση είναι
ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέματα σχετικά
με την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι η βάσει του άρθρου 14 παρά-
γραφος 3 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώμη
του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες συνολι-
κές εκπομπές.

Ε λ ά χ ι σ τ ε ς α π α ι τ ή σ ε ι ς ε π ά ρ κ ε ι α ς τ ο υ ε λ ε γ κ τ ή

12. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης, να
εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να
γνωρίζει σε βάθος:

α) τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή βάσει
του άρθρου 14 παράγραφος 1·

β) τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με τις
ελεγχόμενες δραστηριότητες· και

γ) την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά με κάθε πηγή εκπομπών στην
εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά με τη συγκέντρωση, τη μέτρηση, τον
υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων.

▼M2
ΜΕΡΟΣ B — Εξακρίβωση των εκπομπών από αεροπορικές δραστηριότητες

13. Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν παράρτημα
εφαρμόζονται για την εξακρίβωση των εκθέσεων για τις εκπομπές από πτή-
σεις που εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι.

Για τον σκοπό αυτό:

α) στην παράγραφο 3, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ως μνεία
«φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών» και, στο στοιχείο γ) της παρού-
σας παραγράφου, η μνεία «εγκατάσταση» νοείται ως μνεία «αεροσκά-
φος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστη-
ριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»·

β) στην παράγραφο 5, η μνεία «η εγκατάσταση» νοείται ως μνεία «ο
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»·

γ) στην παράγραφο 6, η μνεία «δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα
στην εγκατάσταση» νοείται ως μνεία «αεροπορικών δραστηριοτήτων
που καλύπτει η έκθεση και ασκεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκα-
φών»·

δ) στην παράγραφο 7, η μνεία «στον χώρο της εγκατάστασης» νοείται ως
μνεία «στους χώρους που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης αερο-
σκαφών για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύ-
πτει η έκθεση»·

ε) στις παραγράφους 8 και 9, η μνεία «τις πηγές εκπομπών της εγκατά-
στασης» νοείται ως μνεία «αεροσκάφος για το οποίο είναι υπεύθυνος ο
φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»· και

στ) στις παραγράφους 10 και 12, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται
ως μνεία «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών».
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Πρόσθετες διατάξεις για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές
των αεροπορικών μεταφορών

14. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι:

α) έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις αεροπο-
ρικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι. Για την εκτέλεση αυτού του
καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα για τα δρομολόγια και
άλλα δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλ-
λευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Euro-
control που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας·

β) υφίσταται γενική συνέπεια μεταξύ των δεδομένων για τη σωρευμένη
κατανάλωση καυσίμων και των δεδομένων για την αγορά ή τον κατ’
άλλο τρόπο εφοδιασμό με καύσιμα του αεροσκάφους που εκτελεί την
αεροπορική δραστηριότητα.

Πρόσθετες διατάξεις για την εξακρίβωση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων
που υποβάλλονται για τους σκοπούς των άρθρων 3ε και 3στ

15. Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν παράρτημα
για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές δυνάμει του άρθρου
14 παράγραφος 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, όπου αρμόζει, και στην
εξακρίβωση των αεροπορικών τονοχιλιομετρικών δεδομένων.

16. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι στην αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης
δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 και του άρθρου 3στ παράγραφος 2,
έχουν ληφθεί υπόψη μόνον οι πτήσεις οι οποίες πράγματι εκτελέστηκαν και
εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι για τις
οποίες είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης. Για την εκτέλεση αυτού
του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την αερο-
πορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανο-
μένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας.
Επιπλέον, ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι το ωφέλιμο φορτίο που δηλώνει ο
φορέας εκμετάλλευσης αντιστοιχεί στα στοιχεία του αρχείου ωφέλιμου
φορτίου που τηρεί ο φορέας εκμετάλλευσης για λόγους ασφαλείας.
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