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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

A. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 

Η προστασία του περιβάλλοντος και ο προσανατολισμός του αγώνα κατά της αλλαγής του 
κλίματος είναι οι πολιτικές τις οποίες προωθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τη 
μεγαλύτερη επιμονή και σταθερότητα, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
γεγονός που εκδηλώνεται με τον μεγάλο αριθμό νομικών και οικονομικών μέσων τα οποία 
έχουν εγκριθεί και, σε ανώτατο κανονιστικό επίπεδο, με το άρθρο 3.2 της ΣΕΕ και έναν 
ολόκληρο τίτλο στη ΣλΕΕ.

Το 2009, η ΕΕ ενέκρινε τη δέσμη «κλίμα και ενέργεια», με σκοπό την υλοποίηση των στόχων 
που είχαν υποστηρίξει οι ηγέτες της ΕΕ το 2007, δηλαδή τη μείωση, μέχρι το 2020, κατά 20% 
της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με το 1990, τη συμμετοχή κατά 20% 
των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ και τη βελτίωση κατά 20% της 
ενεργειακής απόδοσης·

Στο πλαίσιο αυτό είναι καίρια η σημασία της οδηγίας 2003/87 (και των τροποποιήσεών της) 
που ορίζει ένα καθεστώς για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. 
Με την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής άρχισε να χάνει έδαφος -παρότι δεν αποκλείστηκε 
εντελώς- η πολιτική που βασίζεται σε φορολογικά μέτρα, και γίνεται δεκτή ως 
καταλληλότερη η δημιουργία μιας αγοράς μέσα στην οποία δεν είναι τα κράτη αλλά οι ίδιοι 
οι παράγοντες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου αυτοί που διαπραγματεύονται μεταξύ τους 
τα δικαιώματα εκπομπής. 

Η αγορά επιτρέπει τον περιορισμό της συνολικής ποσότητας επιτρεπόμενων εκπομπών, μέσω 
του περιορισμού του αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής. Η διάθεση «ποσοστώσεων» είναι μια 
μορφή υλοποίησης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το κόστος της ρύπανσης βαρύνει 
εκείνον που την προκαλεί και όχι το κοινωνικό σύνολο, εφόσον το κόστος απόκτησης 
δικαιωμάτων εκπομπής των πραγματικών εκπομπών των επιχειρήσεων βαρύνουν τις ίδιες 
αυτές επιχειρήσεις, είτε μέσω της αγοράς δικαιωμάτων, είτε μέσω επενδύσεων σε 
καθαρότερες τεχνολογίες, είτε μέσω της μείωσης της παραγωγής για τον αντίστοιχο 
περιορισμό των εκπομπών. 

Είναι προφανές ότι, με τους μηχανισμούς αυτούς, το οικονομικό όφελος της ανταλλαγής 
δικαιωμάτων εκπομπής δεν το δέχεται το κοινωνικό σύνολο (το κράτος, όπως θα συνέβαινε 
με τη φορολόγηση), αλλά άλλοι, αποδοτικότεροι ιδιώτες επιχειρηματίες, τους οποίους 
επιβραβεύει ή ανταμείβει η ίδια η αγορά με τη λειτουργία της.

B. Η σημερινή κατάσταση και οι λύσεις στα προβλήματα 

Ωστόσο, για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία ανάμεσα 
στην προσφορά και τη ζήτηση δικαιωμάτων εκπομπής. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία 
είναι η διατήρηση της κατάλληλης τιμής του άνθρακα ώστε να επιτευχθεί η μείωση των 
εκπομπών μέσω επενδύσεων σε αποδοτικότερες τεχνολογίες, που αποτελούν καίριας 
σημασίας μοχλό για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. 
Συνεπώς, ο μηχανισμός αυτός είναι εξίσου σημαντικός για τη βιομηχανική και την 
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ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.   

Η σοβαρή κρίση που μας πλήττει και η συνεπαγόμενη καταβαράθρωση των τιμών έχουν 
προκαλέσει τη συσσώρευση ενός πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπής και διεθνών 
πιστωτικών μορίων, σε σύγκριση με τις πραγματικές εκπομπές. Η Επιτροπή υπολογίζει το 
πλεόνασμα αυτό σε 995 εκατομμύρια δικαιώματα στις αρχές του 2012. Η κατάσταση 
χειροτερεύει, αν λάβουμε υπόψη το αναμενόμενο πλεόνασμα του 2013, λόγω προσωρινών 
παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με τη μετάβαση στην 3η φάση του καθεστώτος από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 με συνέπεια την προσωρινή αλλά σημαντική αύξηση της προσφοράς 
δικαιωμάτων και διεθνών πιστωτικών μορίων.

Με την τροποποίηση της οδηγίας, η Επιτροπή επιδιώκει την αποσαφήνιση του εύρους και του 
πεδίου των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της σε σχέση με τους τρόπους πλειστηριασμού των 
δικαιωμάτων εκπομπής. Με την πρόταση τροποποίησης επιχειρείται η κατ' εξαίρεση 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών, ώστε να προσαρμοστεί η αγορά 
των δικαιωμάτων εκπομπής. Η τροποποίηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι αναγκαίες στο μέλλον για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του ΣΕΔΕ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια αγορά, η λειτουργία της πρέπει, καταρχήν και εν γένει, να 
ρυθμίζεται από τους κανόνες της ίδιας της αγοράς αυτής. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλείεται 
εντελώς η παρέμβαση των δημοσίων αρχών, διότι οι δημόσιες αρχές και οι αγορές 
αλληλοσυμπληρώνονται. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η δημιουργία και η λειτουργία μιας 
αγοράς αποτελούν έργο μιας δημόσιας αρχής που παρεμβαίνει και εποπτεύει. Και ενεργεί με 
τον τρόπο αυτόν για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και μια συνεχή αναδιανομή. Όλα αυτά δεν 
αποτελούν ιδιαιτερότητες της αγοράς εκπομπών· συνιστούν μια διακριτή σταθερά και άλλων 
αγορών αξιών.      

Βέβαια, για τους ίδιους λόγους που προτιμήθηκαν οι τεχνικές της αγοράς από εκείνες της 
φορολογικής επιβάρυνσης, είναι σημαντικό οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις των δημοσίων 
αρχών να είναι περιορισμένες και να υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες και προϋποθέσεις. 
Η τροποποίηση της οδηγίας δεν μπορεί να δίνει λευκή επιταγή στην Επιτροπή ώστε η 
τελευταία να τροποποιεί ουσιωδώς τους κανόνες της ελευθερίας που χαρακτηρίζει τις αγορές 
διότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπονομεύονταν οι ίδιες οι βάσεις της λειτουργίας του 
καθεστώτος, οδηγώντας σε κάτι διαφορετικό που, πλέον, θα απαιτούσε διαφορετικούς 
χειρισμούς και μια διεξοδική μεταρρύθμιση.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να αναθεωρήσει το 
χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών της 3ης φάσης, με την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με 
την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως είχε ρητά ζητήσει το Κοινοβούλιο στη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Καταλήγοντας, ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής.

******

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 



PA\920271EL.doc 5/5 PE500.626v01-00

EL

προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την 
πρόταση της Επιτροπής.


