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Ποιο είναι το πλαίσιο;
Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2021 και θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το ΣΕΔΕ της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και
βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ΣΕΔΕ στέλνει
ένα μήνυμα σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μειώσουν τις εκπομπές.

Ποιος είναι ο στόχος των κατευθυντήριων γραμμών;
Οι κατευθυντήριες γραμμές για το ΣΕΔΕ αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου «διαρροής άνθρακα», ο οποίος υλοποιείται
όταν οι επιχειρήσεις μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το
κλίμα, το οποίο συνεπάγεται μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και δεν επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν μέρος των υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που
προκύπτουν από τα μηνύματα σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών που δημιουργούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ (το
λεγόμενο «έμμεσο κόστος εκπομπών») για επιχειρήσεις σε επίφοβους τομείς, αποφεύγοντας παράλληλα την υπεραντιστάθμιση
και, κατά συνέπεια, αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το σχέδιο στρατηγικής μας για
την επίτευξη του πράσινου μετασχηματισμού. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η
αποστολή μας να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με βιώσιμο τρόπο και την επίτευξη
των στόχων μας που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να καθορίσουμε μια
τιμή για τις ανθρακούχες εκπομπές, αποφεύγοντας παράλληλα τη διαρροή άνθρακα.
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ που εκδόθηκαν σήμερα
αποτελούν σημαντικό στοιχείο αυτού του εγχειρήματος.»
Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες των κατευθυντήριων γραμμών;
Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, οι εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί με βάση τρεις
βασικές συνιστώσες:

ΤΟΜΕΙΣ

Οι κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν σε 10 τομείς και 20 υποτομείς που διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα:
• τομείς με σημαντική έκθεση στο διεθνές εμπόριο,
• τομείς που επηρεάζονται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και έχουν περιορισμένη
δυνατότητα μετακύλισης υψηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,
• τομείς με περιθώρια κέρδους στα οποία ασκούνται πιέσεις σε διεθνές επίπεδο,
• τομείς με περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν σταθερό ποσοστό αντιστάθμισης 75 %
(μειωμένο από 85 % στην αρχή της προηγούμενης περιόδου εμπορίας του ΣΕΔΕ) και αποκλείουν
την αντιστάθμιση για μη αποδοτικές τεχνολογίες, ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα των εταιρειών
για ενεργειακή απόδοση.

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η αντιστάθμιση θα εξαρτάται από τις προσπάθειες απανθρακοποίησης που καταβάλλουν οι
επιχειρήσεις, όπως:
•
•
•
•

διενέργεια ενεργειακών ελέγχων,
εφαρμογή των συστάσεων ενεργειακού ελέγχου,
διευκόλυνση της αύξησης των βιώσιμων και ιδιωτικών επενδύσεων,
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Το 2050 η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να στηρίξουμε την
καινοτομία της βιομηχανίας, ώστε οι εταιρείες της ΕΕ να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες στην πράσινη
οικονομία.
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα εφαρμόζονται
από το 2021 έως το 2030. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις μέσω αντιστάθμισης
του έμμεσου κόστους ΣΕΔΕ θα πρέπει να κοινοποιούν τα καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτές τις
κατευθυντήριες γραμμές.

