Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές
εγκαταστάσεις 2013- 2020

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (στη συνέχεια το ΣΕΔΕ) αποτελεί μία
εκ των βασικών κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των
δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της για μείωση των εκπομπών
αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ).
Η θέσπιση του ΣΕΔΕ έγινε με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και η λειτουργία του ξεκίνησε την 1η Ιανουρίου 2005
καλύπτοντας τις εκπομπές CO2 από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
της Οδηγίας. Σήμερα στο ΣΕΔΕ περιλαμβάνονται περίπου 11.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ από το 2012 συμπεριλήφθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες
που εκτελούν πτήσεις από ή προς αεροδρόμια κρατών μελών της ΕΕ (Οδηγία 2008/101/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008). Τέλος, με την
Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
2009, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος ώστε να περιλαμβάνονται
περισσότερες δραστηριότητες και περισσότερα ΑΦΘ για την περίοδο 2013 - 2020.
Με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Συστήματος για
την περίοδο 2013 – 2020 έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 20% το 2020 σε σχέση με το 1990.
Κατ' αρχήν δίνεται πλέον έμφαση στη δημοπράτηση του αριθμού δικαιωμάτων σε σχέση με τη
δωρεάν παραχώρηση που ίσχυε έως και το 2012. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι :
(α) δεν παραχωρούνται δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή ηλεκτρισμού εκτός των
εξαιρέσεων του Άρθρου 10γ της Οδηγίας.
(β) ο αριθμός των δικαιωμάτων που εκδίδονται μειώνεται με ένα γραμμικό συντελεστή 1,74%
σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια
κατανομής τους για την περίοδο 2008-2012, έως το 2020.
Επιπλέον, στο Άρθρο 10β της Οδηγίας προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη ορισμένων
ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής άνθρακα (carbon leakage), τα οποία
αφορούν στην αναλογία των δικαιωμάτων που κατανέμονται δωρεάν. Οι δραστηριότητες που
θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα περιλαμβάνονται στις
Αποφάσεις 2011/745/ΕΕ και 2010/2/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος με το Άρθρο 10α προβλέπεται η θέσπιση ενιαίων (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης)
κανόνων για το τμήμα των δικαιωμάτων που κατανέμονται δωρεάν. Οι ενιαίοι αυτοί κανόνες
εξειδικεύονται με την Απόφαση 2011/278/ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση των επαληθευμένων στοιχείων και πληροφοριών που
κατέθεσαν οι υπόχρεες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση

2011/278/ΕΕ, το ΓΕΔΕ προχώρησε στην κατάρτιση του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για
Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) της περιόδου 2013−2020.
Ο προκαταρκτικός αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων υπολογίστηκε αρχικά από κάθε εγκατάσταση
με τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τις οδηγίες της Απόφασης
2011/278/ΕΕ (Άρθρα 9 – 14) και προέκυψε τελικά μετά από τον έλεγχο των στοιχείων και
πληροφοριών που υποβλήθηκαν.
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται (α) ο προκαταρκτικός αριθμός δικαιωμάτων
που κατανέμεται δωρεάν σε κάθε εγκατάσταση και (β) ο αριθμός των υποεγκαταστάσεων στις
οποίες αναλύεται κάθε μονάδα. Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των δικαιωμάτων που
κατανέμεται δωρεάν θα υπολογιστεί έπειτα από τον καθορισμό (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
του ενιαίου διατομεακού συντελεστή διόρθωσης ο οποίος θα εφαρμοστεί σε όλες τις
εγκαταστάσεις που δεν χαρακτηρίζονται "παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας". Για τις
εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται "παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας" ο τελικός αριθμός
δικαιωμάτων που κατανέμεται δωρεάν θα υπολογιστεί με βάση το γραμμικό συντελεστή που
αναφέρεται στο Άρθρο 10α, Παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/29/ΕΚ.
Ο Εθνικός Κατάλογος Κατανομής για Σταθερές Εγκαταστάσεις 2013-2020 θα οριστικοποιηθεί
μετά τη συνεκτίμηση ενδεχόμενων παρατηρήσεων οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν
ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 στη διεύθυνση
s.baibou@prv.ypeka.gr.

