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Ο∆ΗΓΙΑ 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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(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 ∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης-πλαισίου
των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (6), είναι
η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαµβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιµατικό
σύστηµα.

(4)

Όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο
εγκρίθηκε µε την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά µε την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του
Κιότο της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις
κλιµατικές µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων (7), 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 θερµοκηπίου µέσα στην Κοινότητα (8), εγκαθίδρυσε µηχανισµό παρακολούθησης 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 στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

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)

(2)

Η Πράσινη Βίβλος για την εµπορία των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου 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, συµπεριλαµβανοµένου και ενός συστήµατος για την εµπορία δικαιωµάτων 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 υπογράµµισε την επείγουσα ανάγκη ανάληψης συγκεκριµένης κοινοτικής δράσης.
Το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον
που συστήθηκε µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5) αναγνωρίζει την κλιµατική αλλαγή ως πεδίο προτεραιότητας για
δράση και προβλέπει την εγκαθίδρυση µέχρι το 2005
συστήµατος εµπορίας εκποµπών 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 θερµοκηπίου κατά την
περίοδο 2008 έως 2012 και ότι, µακροπρόθεσµα, οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα χρειασθεί να µειωθούν κατά 70 % περίπου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.

ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 33.
ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 27.
ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 59.
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 δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003.
5
( ) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

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

(6) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
(7) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
(8) 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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(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 αρχίζει 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 πρωτόκολλο του Κιότο.

(11)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορείς
εκµετάλλευσης ορισµένων συγκεκριµένων δραστηριοτήτων
διαθέτουν άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου και παρακολουθούν και 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
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους.
Οι ποινές αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(13)

Χάριν διαφανείας, το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε
πληροφορίες για την κατανοµή των δικαιωµάτων και τα αποτελέσµατα 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
∆εκεµβρίου 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
οδηγίας, και, συνεπώς, το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού
συστήµατος µπορεί να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει και
τις εκποµπές άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου, 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 εµπορίας που ρυθµίζουν τις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου από δραστηριότητες εκτός εκείνων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι ή υπάγονται στο κοινοτικό
σύστηµα, ή τις εκποµπές από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται
προσωρινώς από το κοινοτικό σύστηµα.

(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.
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(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
εµπορίας 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 κοινοτικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου 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 προσπάθειας.

(20)

Η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση τεχνολογιών οι
οποίες είναι πιο αποδοτικές από ενεργειακή άποψη, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας συνδυασµένης παραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες δηµιουργούν λιγότερες εκποµπές ανά µονάδα παραγωγής, ενώ η
µελλοντική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας
βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική
αγορά ενέργειας προωθεί ειδικότερα 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 (3) 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 καύσης 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
πρωτόκολλο 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.

(3) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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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 κοινοτικό 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 συνέπειες 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.

25.10.2003

αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο

(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 κοινοτικό 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)

(27)

(28)

(29)

(30)

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 βασίζεται στην ισορροπία µεταξύ του κοινοτικού συστήµατος εµπορίας εκποµπών και άλλων τύπων κοινοτικής,
εγχώριας και διεθνούς δράσης.
Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
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.
∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η
εγκαθίδρυση 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 επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

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 οικονοµικώς αποτελεσµατικό.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις εκποµπές από τις
δραστηριότητες 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.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «δικαίωµα»: δικαίωµα εκποµπών ενός τόνου ισοδύναµου διοξειδίου 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 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
β) «εκποµπές»: απελευθέρωση αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα από πηγές µιας εγκατάστασης·
γ) «αέρια θερµοκηπίου»: τα αέρια που απαριθµούνται στο παράρτηµα II·
δ) «άδεια εκποµπών αερίων θερµοκηπίου»: άδεια που εκδίδεται
σύµφωνα 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 δραστηριότητες στο συγκεκριµένο τόπο και θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις 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·
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η) «νεοεισερχόµενος»: κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου ή ενηµέρωση της άδειας εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου λόγω αλλαγής στη φύση ή στη λειτουργία ή
λόγω επέκτασης της εγκατάστασης, ύστερα από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του εθνικού σχεδίου κατανοµής·
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.
Άρθρο 4
Άδειες εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2005,
καµιά εγκατάσταση να µην πραγµατοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαµβανόµενη στο παράρτηµα Ι, η οποία οδηγεί σε
εκποµπές οριζόµενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα,
εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος
άδειας εκδοθείσας από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 5
και 6, ή εάν η εγκατάσταση εξαιρείται προσωρινά από το κοινοτικό
σύστηµα εµπορίας αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το άρθρο 27.
Άρθρο 5
Αιτήσεις αδειών εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
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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.
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
εγκατάσταση·
γ) απαιτήσεις παρακολούθησης, στις οποίες καθορίζονται η µεθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης·
δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και
ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωµάτων ίσων µε τις συνολικές
εκποµπές της εγκατάστασης ανά ηµερολογιακό έτος, όπως
πιστοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15, µέσα σε τέσσερις
µήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

Άρθρο 7
Αλλαγές που σχετίζονται µε εγκαταστάσεις
Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε
σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας, ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση της
άδειας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα
του φορέα, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την άδεια ώστε να
περιληφθεί το όνοµα και η διεύθυνση του νέου φορέα.

Στην αίτηση προς την αρµόδια αρχή για άδεια εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου περιλαµβάνεται περιγραφή:

Άρθρο 8

α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας·

Συντονισµός µε την οδηγία 96/61/ΕΚ

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
δ) των µέτρων παρακολούθησης των εκποµπών και των σχετικών
εκθέσεων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που υιοθετούνται βάσει
του άρθρου 14.
Η αίτηση περιλαµβάνει επίσης µη τεχνική περίληψη των λεπτοµερειών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

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.

Άρθρο 9
Εθνικό σχέδιο κατανοµής

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 εκµετάλλευσης είναι ικανός να παρακολουθεί τις εκποµπές
και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές.

1. Για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφοι
1 και 2, κάθε κράτος µέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο µε τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που σκοπεύει να κατανείµει για την
περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανοµής. Το σχέδιο βασίζεται σε
αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ, λαµβανοµένων δεόντως
υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του κοινού. Με την επιφύλαξη της
συνθήκης, η Επιτροπή διατυπώνει, το αργότερο µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2003, κατευθύνσεις για την εφαρµογή των κριτηρίων
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
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Για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το
σχέδιο δηµοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη µέχρι τις 31 Μαρτίου 2004 το αργότερο. Για τις µετέπειτα περιόδους, το σχέδιο δηµοσιεύεται και κοινοποιείται στην
Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη δεκαοκτώ τουλάχιστον µήνες
πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου.
2.
Τα εθνικά σχέδια κατανοµής εξετάζονται στα πλαίσια της
επιτροπής του άρθρου 23 παράγραφος 1.
3.
Εντός τριµήνου από την κοινοποίηση εθνικού σχεδίου κατανοµής από κράτος µέλος βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή
µπορεί να απορρίψει το σχέδιο αυτό, ή οποιαδήποτε πτυχή του, για
λόγους µη συµβατότητας µε τα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙΙ ή
µε το άρθρο 10. Το κράτος µέλος λαµβάνει απόφαση βάσει του
άρθρου 11 παράγραφος 1 ή 2 µόνον εάν οι προτεινόµενες τροποποιήσεις γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή. Kάθε απορριπτική
απόφαση της Επιτροπής αιτιολογείται.

Άρθρο 10
Μέθοδος κατανοµής
Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, τα
κράτη µέλη κατανέµουν τουλάχιστον το 95 % των δικαιωµάτων
δωρεάν. Κατά την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2008, τα κράτη µέλη κατανέµουν δωρεάν τουλάχιστον το 90 %
των δικαιωµάτων.

Άρθρο 11
Κατανοµή και εκχώρηση δικαιωµάτων
1.
Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2005, κάθε κράτος µέλος αποφασίζει τη συνολική ποσότητα
δικαιωµάτων που θα κατανείµει για την εν λόγω περίοδο και την
κατανοµή των εν λόγω δικαιωµάτων στο φορέα εκµετάλλευσης
κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαµβάνεται τρεις τουλάχιστον
µήνες πριν από την έναρξη της περιόδου και βασίζεται στο εθνικό
σχέδιο κατανοµής που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 9 και
σύµφωνα µε το άρθρο 10, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν
παρατηρήσεις του κοινού.
2.
Κατά την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2008, και για κάθε µετέπειτα πενταετή περίοδο, κάθε κράτος µέλος
αποφασίζει τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που θα κατανείµει
για την εν λόγω περίοδο και αρχίζει τη διαδικασία κατανοµής των
δικαιωµάτων στο φορέα εκµετάλλευσης κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαµβάνεται δώδεκα τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη
της σχετικής περιόδου και βασίζεται στο εθνικό του σχέδιο κατανοµής που έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 9 και σύµφωνα µε το
άρθρο 10, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του
κοινού.
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της συνθήκης, και ιδιαίτερα µε τα άρθρα 87 και 88. Κατά τη λήψη απόφασης για την
κατανοµή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους την ανάγκη
παροχής πρόσβασης στα δικαιώµατα και για νεοεισερχοµένους στην
αγορά.
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4. Η αρµόδια αρχή εκχωρεί µέρος των συνολικών δικαιωµάτων
ποσότητας εκποµπών ανά έτος της περιόδου που αναφέρεται στις
παραγράφους 1 ή 2 έως τις 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

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
περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία ή θεσπίζονται βάσει
αυτής.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκµετάλλευσης βάσει της παραγράφου 3.
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας εκµετάλλευσης
κάθε εγκατάστασης να παραδίδει µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους
αριθµό δικαιωµάτων 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.
4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα
δικαιώµατα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγµή ύστερα από αίτηση
του κατόχου τους.

Άρθρο 13
Ισχύς των δικαιωµάτων
1. Τα δικαιώµατα ισχύουν για εκποµπές πραγµατοποιούµενες
κατά τη διάρκεια της περιόδου του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή 2
για την οποία εκχωρούνται.
2. Τέσσερις µήνες µετά την έναρξη της πρώτης πενταετούς
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα
δικαιώµατα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν παραδοθεί και ακυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από
την αρµόδια αρχή.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εκχωρούν σε πρόσωπα δικαιώµατα για
την τρέχουσα περίοδο, προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωµάτων
τους τα οποία ακυρώνονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
3. Τέσσερις µήνες µετά την έναρξη κάθε µετέπειτα πενταετούς
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα
δικαιώµατα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από
την αρµόδια αρχή.
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Τα κράτη µέλη εκχωρούν δικαιώµατα σε πρόσωπα για την τρέχουσα
περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωµάτων τους ακυρωθέντων
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 14
Κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων περί των εκποµπών
1.
Η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου που καθορίζονται σε σχέση µε τις απαριθµούµενες
στο παράρτηµα Ι δραστηριότητες, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2, έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003. Οι
κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα IV.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εκποµπές παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές.
3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε φορέας εκµετάλλευσης
µιας εγκατάστασης να υποβάλλει κάθε ηµερολογιακό έτος στην
αρµόδια αρχή, µετά τη λήξη του εν λόγω έτους, σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές, έκθεση για τις εκποµπές από την εγκατάσταση.

Άρθρο 15
∆ιακρίβωση
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι
φορείς εκµετάλλευσης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 ελέγχονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που εκτίθενται στο παράρτηµα V,
και ότι ενηµερώνεται η αρµόδια αρχή.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι φορέας εκµετάλλευσης η έκθεση
του οποίου δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος V, 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.
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3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φορέας εκµετάλλευσης
που δεν παραδίδει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώµατα για την κάλυψη των εκποµπών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, υπόκειται στην καταβολή προστίµου για υπέρβαση
εκποµπών. Το πρόστιµο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε τόνο
εκποµπών ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω
εγκατάσταση, για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα. Η
καταβολή του προστίµου δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες
µε τις καθ' υπέρβαση εκποµπές.
4. Κατά την τριετία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, τα
κράτη µέλη εφαρµόζουν χαµηλότερο πρόστιµο για καθ' υπέρβαση
εκποµπές, το οποίο ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε τόνο εκποµπών
ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση
για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα. Η καταβολή του
προστίµου δεν αίρει την υποχρέωση του φορέα να παραδώσει, κατά
την παράδοση δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος,
δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ' υπέρβαση
εκποµπές.

Άρθρο 17
Πρόσβαση σε πληροφορίες
Οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την κατανοµή δικαιωµάτων και οι
εκθέσεις περί των εκποµπών που απαιτούνται βάσει της αδείας
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και φυλάσσονται από την αρµόδια
αρχή τίθενται στη διάθεση του κοινού από την εν λόγω αρχή, υπό
την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 3 παράγραφος 3 και
του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

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 οδηγίας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από
µια αρµόδιες αρχές, το έργο των εν λόγω αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να συντονίζεται.

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 κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο, κοινοποιώντας
αµελλητί και κάθε τυχόν µεταγενέστερη τροποποίησή τους.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµοσίευση των ονοµάτων
των φορέων εκµετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για
την παράδοση επαρκών δικαιωµάτων κατά το άρθρο 12 παράγραφος 3.

Άρθρο 19
Μητρώα
1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν την κατάρτιση και την τήρηση
µητρώου προς επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής,
της µεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωµάτων. Τα κράτη µέλη
µπορούν να διατηρούν τα µητρώα τους στα πλαίσια ενός ενιαίου
συστήµατος µαζί µε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη.
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 πρόσωπο προς το οποίο εκχωρούνται ή µεταβιβάζονται
δικαιώµατα.
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3.
Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει,
µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, κανονισµό σχετικά
µε ένα τυποποιηµένο και ασφαλές σύστηµα µητρώων υπό τη µορφή
τυποποιηµένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, 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.

25.10.2003

3. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών όσον αφορά εξελίξεις σχετικές
µε θέµατα κατανοµής δικαιωµάτων, λειτουργίας µητρώων, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, διαπίστωσης της ακριβείας και συµµόρφωσης.

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ

Άρθρο 20
Κεντρικός διαχειριστής

Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙΙ, εξαιρουµένων των
κριτηρίων 1, 5 και 7, για την περίοδο 2008-2012 βάσει των κατά
το άρθρο 21 εκθέσεων και της πείρας από την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.

1.
Η Επιτροπή ορίζει κεντρικό διαχειριστή για την τήρηση
ανεξάρτητου συστήµατος καταγραφής συναλλαγών για τις εκχωρήσεις, µεταβιβάσεις και ακυρώσεις δικαιωµάτων.

Άρθρο 23
Επιτροπή

2.
Ο κεντρικός διαχειριστής πραγµατοποιεί αυτόµατο έλεγχο
κάθε συναλλαγής στα µητρώα µέσω του ανεξάρτητου συστήµατος
καταγραφής 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 συναλλαγές ή τυχόν περαιτέρω συναλλαγές σχετικές µε τα υπόψη δικαιώµατα µέχρις ότου παύσει η ατασθαλία.

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/EΚ,
τηρουµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που καθορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη

∆ιαδικασίες για τη µονοµερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

1.
Κάθε χρόνο τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Στην
έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθµίσεις για την κατανοµή των δικαιωµάτων, τη λειτουργία των εθνικών µητρώων, την
εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την παρακολούθηση
και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση, καθώς και σε θέµατα
σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την οδηγία και µε τη φορολογική
µεταχείριση των δικαιωµάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση
συντάσσεται 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.

1. Από το έτος 2008, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν
την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία, σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερµοκηπίου
οι οποίες δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, εφόσον η ένταξη
αυτών των δραστηριοτήτων εγκαταστάσεων και αερίων εγκρίνεται
από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2,
λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήµατος
και της αξιοπιστίας του συστήµατος της σχεδιαζόµενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
Από το 2005 τα κράτη µέλη µπορούν, υπό τις αυτές προϋποθέσεις,
να εφαρµόζουν δικαιώµατα εµπορίας δικαιωµάτων σε εγκαταστάσεις
που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι κάτω από τα αναφερόµενα εκεί όρια δυναµικότητας.
2. Η κατανοµή σε εγκαταστάσεις που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να διευκρινίζεται κατά το εθνικό σχέδιο κατανοµής
που αναφέρεται στο άρθρο 9.
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3.
Η Επιτροπή µπορεί, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος
κράτους µέλους, να θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκποµπές
από δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή αέρια θερµοκηπίου που δεν
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µε τη διαδικασία του άρθρου 23
παράγραφος 2, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων
όσον αφορά αυτές τις εκποµπές µπορεί να γίνεται µε επαρκή ακρίβεια.
4.
Αν θεσπισθούν τέτοια µέτρα, στις επανεξετάσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 30 εκτιµάται και κατά πόσον το
παράρτηµα Ι θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει
εκποµπές από τις δραστηριότητες αυτές κατά τρόπο εναρµονισµένο
σε όλη την Κοινότητα.

Άρθρο 25
Σχέσεις µε άλλα συστήµατα εµπορίας εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου
1.
Θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες µε τρίτες χώρες που
αναφέρονται στο παράρτηµα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο και
έχουν επικυρώσει το εν λόγω πρωτόκολλο για την αµοιβαία
αναγνώριση δικαιωµάτων µεταξύ του κοινοτικού συστήµατος και
άλλων συστηµάτων εµπορίας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης.
2.
Όταν συνάπτεται συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο
1, η Επιτροπή καταρτίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, τις αναγκαίες διατάξεις για την αµοιβαία αναγνώριση
δικαιωµάτων στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής.

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 Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας, και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (*) σε
σχέση µε µια δραστηριότητα 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 προκαλείται κάποια σηµαντική
τοπική ρύπανση.
Για δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 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.
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Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις
που αποκλείονται προσωρινά από το σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
(*) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.»

Άρθρο 27
Προσωρινή εξαίρεση ορισµένων εγκαταστάσεων
1. Τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την προσωρινή εξαίρεση εγκαταστάσεων έως τις 31
∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο, από το κοινοτικό σύστηµα. Κάθε
αίτηση αναφέρει κάθε τέτοια εγκατάσταση και δηµοσιεύεται.
2. Εάν, αφού εξετάσει τις τυχόν παρατηρήσεις του κοινού επί
της αιτήσεως αυτής, η Επιτροπή αποφασίσει µε τη διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2, ότι οι εγκαταστάσεις:
α) ως αποτέλεσµα εθνικών πολιτικών, θα περιορίσουν τις εκποµπές
τους στο βαθµό που αυτό θα συνέβαινε αν ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
β) θα υπόκεινται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναµες προς εκείνες των άρθρων 14
και 15 και
γ) θα υπόκεινται σε κυρώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες προς εκείνες
του άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 4, σε περίπτωση µη τήρησης
των εθνικών απαιτήσεων,
προβλέπει προσωρινές εξαιρέσεις των εγκαταστάσεων αυτών από το
κοινοτικό σύστηµα.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 28
Οµαδοποίηση
1. Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στους φορείς
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες του παραρτήµατος Ι να συγκροτούν οµάδα εγκαταστάσεων µε την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ή/και την πρώτη πενταετή
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
2. Οι φορείς εκµετάλλευσης που ασκούν δραστηριότητα του
παραρτήµατος Ι και επιθυµούν να συγκροτήσουν οµάδα υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια αρχή, προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις και την περίοδο για την οποία επιθυµούν να συγκροτήσουν
οµάδα, και προσκοµίζουν αποδείξεις ότι ο επιµελητής δύναται να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 4.
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Άρθρο 30

3.
Οι φορείς εκµετάλλευσης που επιθυµούν να συγκροτήσουν
οµάδα ορίζουν επιµελητή:
α) στον οποίο εκχωρείται το σύνολο των δικαιωµάτων που υπολογίζονται ανά εγκατάσταση των φορέων εκµετάλλευσης, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 11·

Επανεξέταση και ανάπτυξη

β) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παράδοση δικαιωµάτων ίσων
προς τις συνολικές εκποµπές από τις εγκαταστάσεις της οµάδας,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και
το άρθρο 12 παράγραφος 3 και

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 ∆εκεµβρίου 2004 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι
ώστε να συµπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες και εκποµπές
άλλων αερίων θερµοκηπίου που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ.

γ) στον οποίο επιβάλλονται περιορισµοί όσον αφορά την πραγµατοποίηση περαιτέρω µεταβιβάσεων δικαιωµάτων, όταν η έκθεση
του φορέα εκµετάλλευσης δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύµφωνα
µε το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο.

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

4.
Ο επιµελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται για
την παραβίαση απαιτήσεων σχετικά µε την επιστροφή επαρκών
δικαιωµάτων για την κάλυψη των συνολικών εκποµπών από εγκαταστάσεις της οµάδας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 3, και 4.
5.
Το κράτος µέλος που επιθυµεί να επιτρέψει τη συγκρότηση
µιας ή περισσοτέρων οµάδων υποβάλλει στην Επιτροπή την αίτηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη της
συνθήκης, η Επιτροπή δύναται, εντός τριών µηνών από την παραλαβή, να απορρίψει µια αίτηση, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας. Κάθε απορριπτική απόφαση αιτιολογείται.
Σε περίπτωση απόρριψης, το κράτος µέλος δύναται να επιτρέψει τη
συγκρότηση οµάδας, µόνον εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις.
6.
Αν ο επιµελητής δεν συµµορφωθεί προς τις κυρώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε φορέας εκµετάλλευσης
εγκατάστασης στην οµάδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνάµει του
άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 16 όσον αφορά τις
εκποµπές της εγκατάστασής του.

α) κατά ποίο τρόπο τροποποιείται και αν συντρέχει περίπτωση να
τροποποιηθεί 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 (συµπεριλαµβανοµένου του πλειστηριασµού για την περίοδο µετά το
2012) και των κριτηρίων των εθνικών σχεδίων κατανοµής που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ·
δ) τη χρήση πιστωτικών µορίων από βασιζόµενους σε σχέδια
µηχανισµούς·
ε) τη σχέση της εµπορίας εκποµπών µε άλλες πολιτικές και µέτρα
εφαρµοζόµενα σε επίπεδο κράτους µέλους και σε επίπεδο Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας, που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους·
στ) την αναγκαιότητα ενός ενιαίου κοινοτικού µητρώου και

Άρθρο 29

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

Ανωτέρα βία

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

1.
∆ιαρκούσης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11
παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, για ορισµένες εγκαταστάσεις, την έκδοση επιπρόσθετων
δικαιωµάτων λόγω ανωτέρας βίας. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν
συντρέχει αποδεδειγµένα ανωτέρα βία και, στην περίπτωση αυτή,
εγκρίνει την έκδοση επιπρόσθετων και µη µεταφερόµενων δικαιωµάτων από το συγκεκριµένο κράτος µέλος προς τους φορείς εκµετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

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

2.
Η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της συνθήκης, διατυπώνει, έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο, τις κατευθυντήριες γραµµές
που περιγράφουν τις περιστάσεις κατά τις οποίες συντρέχει αποδεδειγµένα ανωτέρα βία.

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.
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, συνοδευόµενη
εφόσον απαιτείται από σχετικές προτάσεις.
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3.
Η σύνδεση των βασιζόµενων σε σχέδια µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων του µηχανισµού κοινής εφαρµογής (JI) και του
µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης (CDM) µε το κοινοτικό σύστηµα
είναι ευκταία και σηµαντική για την επίτευξη των στόχων τόσο της
µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου όσο και της συµφερότερης λειτουργίας του κοινοτικού συστήµατος και, ως εκ τούτου,
τα πιστωτικά µόρια εκποµπών που απορρέουν από αυτούς τους
βασιζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς θα αναγνωρίζονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο σύστηµα αυτό, σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες που προτείνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο και οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν παράλληλα
µε το κοινοτικό σύστηµα το 2005. Η χρήση των µηχανισµών πρέπει
να συµπληρώνει την εγχώρια δράση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συµφωνιών του Μαρακές.

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 σχετικώς.
Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 33

Άρθρο 31
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή κοινοποιεί
στα υπόλοιπα 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 αναφοράς αυτής.
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Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3, 4, 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 30
1. Οι εγκαταστάσεις ή µέρη εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιµή νέων προϊόντων και διεργασιών δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
2. Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τιµές αναφέρονται εν γένει σε παραγωγικό δυναµικό ή σε πραγµατική παραγωγή. Όταν ένας
φορέας εκµετάλλευσης αναπτύσσει στην ίδια εγκατάσταση ή στον ίδιο χώρο εγκαταστάσεων διάφορες δραστηριότητες υπαγόµενες στην ίδια υποκατηγορία, το εκάστοτε δυναµικό των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζεται.
∆ραστηριότητες

Αέρια θερµοκηπίου

Ενεργειακές δραστηριότητες
Εγκαταστάσεις καύσεως µε ονοµαστική θερµική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός
εγκαταστάσεων επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

∆ιοξείδιο του άνθρακα

∆ιυλιστήρια ορυκτελαίων

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Οπτανθρακοποιεία

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων
Εγκαταστάσεις φρύξεως ή θερµοσυσσωµάτωσης µεταλλευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων
και θειούχων µεταλλευµάτων)

∆ιοξείδιο του άνθρακα

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

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Βιοµηχανία ανόργανων υλών
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους
παραγωγικού δυναµικού άνω των 500 τόνων την ηµέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς
κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 50 τόνων την ηµέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 50 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου, συµπεριλαµβανοµένων και ινών υάλου, µε
τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραµικών προϊόντων µε πύρωση, ιδίως δε κεραµιδιών, τούβλων, πυρίµαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικού δυναµικού άνω των 75 τόνων την ηµέρα ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω
των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Άλλες δραστηριότητες
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
α) πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

∆ιοξείδιο του άνθρακα

β) χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυναµικού άνω των 20 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 30
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μεθάνιο (CH4)
Υποξείδιο του αζώτου (N2O)
Υδροφθοράνθρακες (HFCs)
Υπερφθοράνθρακες (PFCs)
Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 9, 22 ΚΑΙ 30
1. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων για τη σχετική περίοδο πρέπει να αντιστοιχεί προς την υποχρέωση
του κράτους µέλους να περιορίσει τις εκποµπές του βάσει της απόφασης 2002/358/ΕΚ και του πρωτοκόλλου του Κιότο,
λαµβανοµένης υπόψη, αφενός, της αναλογίας συνολικών εκποµπών που τα δικαιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν σε σύγκριση
µε τις εκποµπές από πηγές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και, αφετέρου, των εθνικών πολιτικών ενέργειας,
και θα πρέπει να συµφωνεί µε το εθνικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές µεταβολές. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων
δικαιωµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ενδεχοµένως απαιτούµενη για την αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος παραρτήµατος. Πριν από το 2008, η ποσότητα πρέπει να συµβαδίζει µε την κατεύθυνση της επίτευξης ή της υπερεπίτευξης του στόχου κάθε κράτους µέλους σύµφωνα µε την απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.
2. Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχεί προς τις εκτιµήσεις της πραγµατικής και της
προβλεπόµενης προόδου προς εκπλήρωση των συνεισφορών των κρατών µελών στις δεσµεύσεις της Κοινότητας βάσει της
αποφάσεως 93/389/ΕΟΚ.
3. Οι ποσότητες των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένου του τεχνολογικού δυναµικού, δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτό το σύστηµα µείωσης των εκποµπών. Τα κράτη µέλη µπορούν να βασίζουν την κατανοµή δικαιωµάτων στις µέσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ανά προϊόν σε κάθε τοµέα δραστηριοτήτων και στην πρόοδο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε κάθε δραστηριότητα.
4. Το σχέδιο πρέπει να είναι συνεπές µε άλλα κοινοτικά νοµοθετικά µέσα και µέσα πολιτικής, και πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη τυχόν αναπόφευκτες αυξήσεις εκποµπών λόγω νέων νοµοθετικών απαιτήσεων.
5. Το σχέδιο δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις µεταξύ επιχειρήσεων ή τοµέων ώστε να ευνοούνται αθεµίτως κάποιες επιχειρήσεις
ή δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 87 και 88 αυτής.
6. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι νεοεισερχόµενοι θα µπορούν να αρχίζουν να συµµετέχουν στο κοινοτικό σύστηµα στο οικείο κράτος µέλος.
7. Το σχέδιο δύναται να συνεκτιµά την έγκαιρη δράση και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίον η έγκαιρη δράση
λαµβάνεται υπόψη. ∆είκτες αναφοράς που απορρέουν από έγγραφα αναφοράς τα οποία αφορούν τις καλύτερες διαθέσιµες
τεχνολογίες, µπορούν να χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη κατά την ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων Κατανοµής τους
και οι δείκτες αυτοί µπορούν να ενσωµατώνουν ένα στοιχείο που να προβλέπει πρώιµη δράση.
8. Το σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λαµβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών.
9. Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα του κοινού να διατυπώνει παρατηρήσεις, και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε
τον οποίο οι παρατηρήσεις αυτές θα λαµβάνονται δεόντως υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την κατανοµή δικαιωµάτων.
10. Το σχέδιο περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που καλύπτει η παρούσα οδηγία, µε τις ποσότητες δικαιωµάτων που πρόκειται να διατεθούν σε καθεµία.
11. Το σχέδιο µπορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισµού από
χώρες ή φορείς εκτός της Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Παρακολούθηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
Οι εκποµπές παρακολουθούνται είτε µε υπολογισµό είτε µε µετρήσεις.
Υπολογισµός
Οι εκποµπές υπολογίζονται µε τον τύπο:
∆εδοµένα 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 γίνονται 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 συντελεστές 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 συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών
στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρµοστεί συντελεστής οξειδώσεως.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εξ ορισµού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται 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 µέθοδοι που επιβεβαιώνονται µε υπολογισµό των
εκποµπών.
Παρακολούθηση εκποµπών άλλων αερίων θερµοκηπίου
Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε όλους τους
οικείους ενδιαφεροµένους και θα θεσπισθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.
Υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές
Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν 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,
— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενός ατόµου επαφής και
— όνοµα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν µητρικής επιχείρησης.
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.
∆. Για εκποµπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη
ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση 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.
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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 ακρίβεια 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 µετρήσεις 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 επιστηµονικά 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 πληροφορία σχετικά µε το αντικείµενο της διαπίστωσης
της ακρίβειας.
5. Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραµµένη στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).
Μεθοδολογία
Στρατηγική ανάλ υση
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 νάλ υση δι ερ γ ασί ας
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 άλ υση κινδ ύν 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 παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλµατα κατά τον προσδιορισµό των συνολικών εκποµπών. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκποµπής και οι υπολογισµοί 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 προαναφερθείσες 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 κθ ε ση
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. ∆ήλωση ότι η βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 έκθεση είναι ικανοποιητική µπορεί να γίνεται εάν, κατά τη
γνώµη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούµενες συνολικές εκποµπές.
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Ε λάχι στ ες α πα ιτ ήσε ις επ άρ κ εια ς τ ο υ ε λεγ κτ 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.

25.10.2003

