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ΟΔΗΓΊΑ 2004/101/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του
πρωτοκόλλου του Κιότο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Κατά την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η αναγνώριση πιστωτικών
μορίων που απορρέουν από βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων από το 2005 θα
αυξήσει την αποδοτικότητα, από πλευράς κόστους, της
επίτευξης μειώσεων των παγκοσμίων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και θα προβλεφθεί σε διατάξεις για τη σύνδεση
των βασιζόμενων σε σχέδια μηχανισμών του Κιότο,
συμπεριλαμβανομένων της κοινής εφαρμογής (JI) και του
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM), με το κοινοτικό
σύστημα.

(3)

Η σύνδεση των βασιζόμενων σε έργα μηχανισμών του Κιότο με
το κοινοτικό σύστημα διασφαλίζει την περιβαλλοντική του
ακεραιότητα, και συγχρόνως προσφέρει την ευκαιρία να
χρησιμοποιούνται τα πιστωτικά μόρια εκπομπής που
δημιουργούνται από δραστηριότητες έργων επιλέξιμων βάσει
των άρθρων 6 και 12 του πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να
εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών
εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Έτσι θα διευρυνθεί το φάσμα επιλογών
συμμόρφωσης, με χαμηλό κόστος, στο πλαίσιο του κοινοτικού
συστήματος, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του
συνολικού κόστους συμμόρφωσης προς το πρωτόκολλο του
Κιότο, με ταυτόχρονη βελτίωση της ρευστότητας στην κοινοτική αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Με
την τόνωση της ζήτησης για πιστωτικά μόρια από JI, οι κοινοτικές εταιρείες θα επενδύσουν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά
προηγμένων περιβαλλοντικώς ορθών τεχνολογιών και
τεχνογνωσίας. Θα τονωθεί επίσης η ζήτηση για πιστωτικά
μόρια από τον CDM και έτσι θα βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες
χώρες που φιλοξενούν έργα CDM να επιτύχουν τους στόχους
τους για αειφόρο ανάπτυξη.

(4)

Επιπλέον της χρήσης των βασιζόμενων σε έργα μηχανισμών
του Κιότο από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, καθώς
και από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εκτός του κοινοτικού
συστήματος, οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να συνδέονται
με το κοινοτικό σύστημα, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του
Κιότο και με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται
βάσει αυτού, καθώς και με τους στόχους και την αρχιτεκτονική του κοινοτικού συστήματος και των διατάξεων που
θεσπίζονται με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(5)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε φορείς
εκμετάλλευσης από το 2005 να χρησιμοποιούν
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) και από το 2008 να
χρησιμοποιούν μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU) εντός
του κοινοτικού συστήματος. Η χρήση CER και ERU εκ μέρους

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ (3) καθιερώνει σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας («Κοινοτικό σύστημα»), για να προωθήσει τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό, αναγνωρίζοντας ότι, μακροπρόθεσμα, οι συνολικές
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά
70 % περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αποσκοπεί
να συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Κοινότητας
και των κρατών μελών της να μειώσουν τις ανθρωπογενείς
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, βάσει του πρωτοκόλλου του
Κιότο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του
Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών
δεσμεύσεων (4).

(1) ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ. 61.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(4) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
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των φορέων εκμετάλλευσης από το 2008 μπορεί να
επιτρέπεται μέχρι ένα ποσοστό της κατανομής σε κάθε
εγκατάσταση, το οποίο προσδιορίζεται από κάθε κράτος μέλος
στο εθνικό του σχέδιο κατανομής. Η χρήση πραγματοποιείται
μέσω της εκχώρησης και της άμεσης παράδοσης δικαιώματος
σε αντάλλαγμα CER ή ERU. Δικαίωμα που εκχωρήθηκε σε
αντάλλαγμα CER ή ERU αντιστοιχεί σε αυτή την CER ή ERU.

(6)

(7)

Ο κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τυποποιημένο και
ασφαλές σύστημα μητρώων, ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης
αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα
και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (1), θα προβλέπει
τις σχετικές διεργασίες και διαδικασίες στο σύστημα μητρώων
για τη χρήση CER κατά την περίοδο 2005-2007 και εφεξής,
και για τη χρήση των ERU κατά την περίοδο 2008-2012 και
εφεξής.

Κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει το όριο για τη χρήση των
CER και ERU από δραστηριότητες έργου, λαμβάνοντας
καταλλήλως υπόψη τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου
του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές, προς εκπλήρωση
των εκεί προβλεπομένων απαιτήσεων ότι η χρήση των
μηχανισμών θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της εσωτερικής δράσης. Επομένως, η εγχώρια δράση θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πραγματοποιούμενης προσπάθειας.

(8)

Σύμφωνα με την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο,
καθώς και τις μεταγενέστερες αποφάσεις που εγκρίθηκαν βάσει
αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν
τις CER και τις ERU που προκύπτουν από πυρηνικές
εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις
που ανέλαβαν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
πρωτοκόλλου του Κιότο και της απόφασης 2002/358/ΕΚ.

(9)

Οι αποφάσεις 15/CP.7 και 19/CP.7, που ελήφθησαν σύμφωνα
με την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο, τονίζoυν ότι
η ακεραιότητα του περιβάλλοντος πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ
άλλων, με ασφαλείς όρους, κανόνες και κατευθυντήριες
γραμμές για τους μηχανισμούς, με αποτελεσματικές και σταθερές αρχές και κανόνες για τη χρήση γης, την αλλαγή της
χρήσης γης και τις δραστηριότητες έργων δασοκομίας, ενώ
λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα της μη μονιμότητας, της
προσθετικότητας, των διαρροών, των αβεβαιοτήτων και των
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και
στα φυσικά οικοσυστήματα, σε συνδυασμό με τις
δραστηριότητες δάσωσης και αναδάσωσης. Η Επιτροπή θα
πρέπει να συνεκτιμήσει, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ το 2006, τεχνικές διατάξεις που αφορούν τον
προσωρινό χαρακτήρα των πιστωτικών μορίων και το όριο του

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.
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1 % για την επιλεξιμότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες
έργων που σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή της
χρήσης γης και τη δασοκομία, όπως θεσπίζονται με την
απόφαση 17/CP.7, καθώς επίσης και διατάξεις σχετικά με το
αποτέλεσμα 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 της
χρήσης γης και τη δασοκομία στο κοινοτικό σύστημα,
σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν δυνάμει της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(10)

Προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή μέτρηση, δεν θα πρέπει
να εκχωρούνται μονάδες μείωσης των εκπομπών και
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών ως αποτέλεσμα
δραστηριοτήτων έργων που αναλαμβάνονται εντός της
Κοινότητας και που επίσης καταλήγουν σε μείωση, ή περιορισμό, των εκπομπών από εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από
την οδηγία 2003/87/ΕΚ, εκτός εάν ανάλογος αριθμός
δικαιωμάτων διαγραφεί από το μητρώο του κράτους μέλους
προέλευσης των CER και ERU.

(11)

Σύμφωνα με τις σχετικές συνθήκες προσχώρησης, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο προκειμένου να
καθορισθούν οι γραμμές βάσης για δραστηριότητες έργων που
αναλαμβάνονται σε χώρες υπό προσχώρηση στην Ένωση.

(12)

Κράτος μέλος που επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων παραμένει υπεύθυνο
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει ότι η συμμετοχή αυτή συνάδει προς τις
σχετικές κατευθύνσεις, όρους και διαδικασίες που εγκρίθηκαν
με βάση την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο.

(13)

Σύμφωνα με την UNFCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο και κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν
δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες
χώρες και χώρες με μεταβατική 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει και να
ενημερώνει για τις προσπάθειες στα θέματα αυτά.

(14)

Τα κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων
εξετάζεται αν τα έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
συνεπάγονται αρνητικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές
επιπτώσεις, έχουν καθορισθεί από την Παγκόσμια Επιτροπή για
τα Φράγματα, με την ετήσια έκθεσή της του Νοεμβρίου 2000
«Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων»,
από τον ΟΟΣΑ και από την Παγκόσμια Τράπεζα.
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Εφόσον η συμμετοχή σε δραστηριότητες έργων JI και CDM
είναι προαιρετική, θα πρέπει να ενισχυθεί η περιβαλλοντική και
κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία των εταιρειών, σύμφωνα με
την παράγραφο 17 του σχεδίου εφαρμογής της Παγκόσμιας
Διάσκεψης Κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη. Από την
άποψη αυτή, θα πρέπει να παρακινηθούν οι εταιρείες να
βελτιώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των
δραστηριοτήτων JI και CDM στις οποίες συμμετέχουν.

13.11.2004
Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες έργων στις οποίες
συμμετέχει ένα κράτος μέλος ή ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς
κατόπιν αδείας του κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι
προσβάσιμες στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (1).

«ια) “μέρος του παραρτήματος Ι”: το συμβαλλόμενο μέρος που
αναφέρεται 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∙

(17)

Η Επιτροπή, στις εκθέσεις της σχετικά με την εμπορία
δικαιωμάτων εκπομπών και τη χρήση πιστωτικών μορίων από
δραστηριότητες έργων, μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές στις
επιπτώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού.

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 λαμβάνονται βάσει της UNFCCC και του
πρωτοκόλλου του Κιότο∙

(18)

Μετά τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου του Κιότο, η Επιτροπή
θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον είναι δυνατή η σύναψη
συμφωνιών με τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα Β
του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίες δεν επικύρωσαν το
πρωτόκολλο ακόμα, που θα προβλέπουν την αναγνώριση
δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και των
υποχρεωτικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που θέτουν όριο στα απόλυτα όρια εκπομπών και
έχουν καθιερωθεί στις εν λόγω χώρες.

(16)

(19)

(20)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, ήτοι η
δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των βασιζόμενων σε έργα
μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο και του κοινοτικού
συστήματος, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα
κράτη μέλη μεμονωμένα, και δύναται συνεπώς, λόγω της
διάστασης και των αποτελεσμάτων της παρούσας δράσης, να
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας
του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία
2003/87/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

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
reduction – “CER”): μονάδα που εκχωρείται κατ’ άρθρο 12
του πρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που
λαμβάνονται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του
Κιότο.»

2.

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα μετά το άρθρο 11:

«Άρθρο 11α
Χρήση των CER και ERU από δραστηριότητες έργων στο
κοινοτικό σύστημα

1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη
δύνανται να επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης να
χρησιμοποιούν CER και ERU από δραστηριότητες έργων στο
κοινοτικό σύστημα, κατά τη διάρκεια εκάστης περιόδου που
προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 μέχρι ένα ποσοστό της
κατανομής δικαιωμάτων σε κάθε εγκατάσταση, το οποίο
προσδιορίζει κάθε κράτος μέλος στο εθνικό του σχέδιο κατανομής για την εν λόγω περίοδο. Αυτό πραγματοποιείται με την
εκχώρηση και την άμεση παράδοση δικαιώματος από το κράτος
μέλος σε αντάλλαγμα CER ή ERU την οποία κατέχει ο εν λόγω
φορέας εκμετάλλευσης στο εθνικό μητρώο του οικείου κράτους
μέλους.
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2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατά την περίοδο
που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης να
χρησιμοποιούν CER από δραστηριότητες έργου στο κοινοτικό
σύστημα. Αυτό πραγματοποιείται με την εκχώρηση και την άμεση
παράδοση δικαιώματος από το κράτος μέλος σε αντάλλαγμα
CER. Τα κράτη μέλη ακυρώνουν CER οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από τους φορείς εκμετάλλευσης κατά την περίοδο που
προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 1.

3.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες
έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις
εκπομπές μιας εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας, μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER
μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα 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 εγκαταστάσεων 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 προέλευσης των ERU ή CER.

3.
Όλες οι CER και ERU που εκχωρούνται και δύνανται να
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την UNFCCC και το πρωτόκολλο
του Κιότο και τις μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται
βάσει αυτών, μπορούν να χρησιμοποιούνται στο κοινοτικό
σύστημα:
α)

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 πρωτοκόλλου του Κιότο και πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες
που εγκρίθηκαν με βάση την UNFCCC και το πρωτόκολλο του
Κιότο.

με την εξαίρεση ότι, επειδή αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με
την UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο και των
μεταγενεστέρων αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει αυτών,
τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις
πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών και τις μονάδες μείωσης
των εκπομπών που προκύπτουν από πυρηνικές
εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις
δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει του άρθρου 3
παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο και βάσει της
απόφασης 2002/358/ΕΚ, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει
να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις πιστοποιημένες
μειώσεις εκπομπών και τις μονάδες μείωσης των εκπομπών
που προκύπτουν από παρόμοιες εγκαταστάσεις στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 1 και κατά την πρώτη πενταετή περίοδο
βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2

6.
Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με
δυνατότητα 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”.

και
β)

L 338/21

με την εξαίρεση ότι οι CER και ERU προκύπτουν από
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και
δασοκομίας.

7.
Οι διατάξεις για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4,
ιδίως σε σχέση με την αποφυγή της διπλής μέτρησης, και
οιαδήποτε διάταξη απαιτείται για την εφαρμογή της
παραγράφου 5, δυνάμει της οποίας το μέρος υποδοχής πληροί
όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τις δραστηριότητες έργου
JI, υιοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.»

Άρθρο 11β
Δραστηριότητες έργων
3.
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,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που
ορίζονται σε αυτή τη συνθήκη προσχώρησης.
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 εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17
Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι
πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες
συμμετέχει ένα κράτος μέλος ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή
δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν 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.»
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Στο άρθρο 18, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«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 πρωτοκόλλου του Κιότο, και της εθνικής αρχής
που ορίζουν για την εφαρμογή του άρθρου 12 του πρωτοκόλλου
του Κιότο, αντιστοίχως, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με
μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της UNFCCC
και του πρωτοκόλλου του Κιότο.»

5.

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 1, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις
για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη χρήση των ERU και
CER στο κοινοτικό σύστημα, 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.»

β)

α)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«δ) τη χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες
έργου, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για
εναρμόνιση της επιτρεπόμενης χρήσης ERU και CER
στο κοινοτικό σύστημα∙»

β)

στην παράγραφο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«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 περιβαλλοντικές ή
κοινωνικές επιπτώσεις, και τη μελλοντική χρήση των
CER και ERU που προκύπτουν από παρόμοιες
δραστηριότητες υδροηλεκτρικών έργων στο κοινοτικό
σύστημα∙

ιγ) την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής
σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβατική
οικονομία∙

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά
εξελίξεις σχετικές με θέματα κατανομής δικαιωμάτων,
χρήσης των ERU και CER στο κοινοτικό σύστημα,
λειτουργίας μητρώων, παρακολούθησης, υποβολής
εκθέσεων, εξακρίβωσης και συμμόρφωσης με την παρούσα
οδηγία.»

7.

Το άρθρο 30 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 19 παράγραφος 3, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που
αφορούν τη χρήση και τον εντοπισμό των CER και ERU στο κοινοτικό σύστημα και την παρακολούθηση του επιπέδου της
χρήσης αυτής.»

6.

8.
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Μετά το άρθρο 21, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 21α
Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής
Σύμφωνα με την UNFCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο και κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους,
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν
δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες
και χώρες με μεταβατική 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.»

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
δραστηριότητες∙

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 απόφαση
17/CP.7, καθώς επίσης και τις διατάξεις σχετικά με το
αποτέλεσμα 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.»

13.11.2004
γ)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«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 χρησιμοποιούν
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 πρωτοκόλλου 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 Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (*), 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
πρωτοκόλλου 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.
(*) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.»

9.
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πρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που
ελήφθησαν δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου
του Κιότο.»
Άρθρο 2
Εφαρμογή
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 13 Νοεμβρίου 2005. Ενημερώνουν
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που
διέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη
σχετικά.
Άρθρο 3
Θέση σε ισχύ
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στο παράρτημα ΙΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
Στρασβούργο, 27 Οκτωβρίου 2004.
«12. Το σχέδιο ορίζει το ανώτατο ποσό CER και ERU που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς εκμετάλλευσης εντός του
κοινοτικού συστήματος ως ποσοστό της κατανομής των
δικαιωμάτων σε κάθε εγκατάσταση. Το ποσοστό συνάδει
προς τις υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας δυνάμει του
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