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Το κατεπείγον του περιορισμού των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου με σκοπό τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής υπογραμμίσθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τις 
πρόσφατες εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος. Επιπλέον, ο 
πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Sir Nicholas Stern, τόνισε 
στην έκθεσή του προς την βρετανική κυβέρνηση ότι οι δράσεις του ανθρώπου κατά τις 
επερχόμενες δεκαετίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους που θα προκαλέσουν 
μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, στον αιώνα αυτό και 
στον επόμενο, σε κλίμακα παρόμοια με εκείνη των γεγονότων που συνδέθηκαν με τους 
μεγάλους πολέμους και την οικονομική κρίση του πρώτου ημίσεως του εικοστού αιώνα 
(Έκθεση Stern, σ. 572).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 8-9 Μαρτίου 2007 ενέκρινε μια αρκετά 
μεγαλόπνοη στρατηγική στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων βιομηχανικών χωρών πρέπει να 
μειωθούν το 2020 κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την υπαγωγή των 
αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι η μόνη νομική πρόταση σχετικά με 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που συζητείται στο πλαίσιο της συναπόφασης στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή.

Ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα θα 
εξετάσουν αυτήν την πρόταση θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική πολιτική στον τομέα 
αυτό.

Πόσο σοβαρά παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας;

Θα βρούμε έναν έξυπνο τρόπο για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου χωρίς να 
θέτουμε εν κινδύνω την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας;

Τί μήνυμα θα στείλουμε στις τρίτες χώρες;

Η αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των αερομεταφορών είναι 
τεράστια. Σε σύγκριση με το 1990, οι εκπομπές αυξήθηκαν ήδη σήμερα κατά 100%1. Το 
ποσοστό αυτό έρχεται σε τεράστια αντίθεση με τον στόχο μείωσης Κυότο κατά 8% ή το 
στόχο της ΕΕ 30% για το 2012 και μετά. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το μερίδιο των 
αερομεταφορών στο σύνολο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι "μόνον" περί το 3%2

αλλά το μερίδιο του τομέα των αερομεταφορών στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι 
0,6%3. Κανείς δεν θα ισχυριζόταν ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι σημαντικά.

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνώρισαν ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να εξετασθεί και 
ότι η εμπορία εκπομπών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο εάν σχεδιασθεί σωστά και συνδυασθεί με 
άλλα μέτρα.

  
1 Αυτό το ποσοστό προκύπτει από το γνωστό και αξιόπιστο 86% (1990-2004) συν ένα ποσοστό που βασίζεται 
στη μέση αύξηση των ετών 2003/2004 (7,5%) (βλ. Τεχνική Έκθεση ΕΕΑ 6/2006· Eurostat News Release 
11/2007).
2 Βλέπε COM(2005) 459.
3 Eurostat, στατιστικά στοιχεία στο Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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Η πρόταση της Επιτροπής σε σύγκριση με προηγούμενες θέσεις της ΕΕ

Ο εισηγητής αισθάνεται υποχρεωμένος να στηρίξει την πρότασή του στις προηγούμενες 
θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Το κύριο έγγραφο που χρειάζεται να 
κοιτάξουμε είναι οπωσδήποτε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2006 
(Έκθεση Lucas) που υποστηρίχθηκε από το πλειοψηφία 80% και άνω των βουλευτών (439 
υπέρ, 74 κατά). Ωστόσο και άλλα έγγραφα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η έκθεση Morgan 
του Δεκεμβρίου 2006 και το ψήφισμα για την αλλαγή του κλίματος του Φεβρουαρίου 2007.

Η πλέον σημαντική παράγραφος στο ψήφισμα του Ιουλίου 2006 είναι κατά την άποψη του 
εισηγητή η εξής: "τα εν λόγω μέσα πολιτικής πρέπει να επιλεγούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλιστεί η κατά το δυνατό υψηλή μείωση των θερμοκηπικών αερίων, ενώ παράλληλα θα 
ελαχιστοποιείται η στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών αερομεταφορέων και 
εκείνων από χώρες εκτός της ΕΕ και θα περιορίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ του 
τομέα των αερομεταφορών και άλλων μεταφορικών τομέων εντός της επικράτειας της ΕΕ" 
(σημείο 2 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου).

Το υπάρχον σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει υποστεί δριμεία κριτική από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Έχει σημασία να αναθεωρηθεί το καθεστώς και να διορθωθούν μερικά 
σημαντικά λάθη όσον αφορά την υπαγωγή των αερομεταφορών.

Μέθοδος κατανομής

Μία από τις σπουδαιότερες ελλείψεις του υπάρχοντος συστήματος εμπορίας εκπομπών είναι 
το ότι δεν υπάρχει εναρμονισμένη μέθοδος κατανομής. Η σημερινή διαμάχη μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής δείχνει ότι 
τα κριτήρια δεν είναι αρκετά σαφή. Οι εντελώς διαφορετικές μέθοδοι κατανομής από κράτος 
μέλος σε κράτος μέλος οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και σχεδόν όλα τα κράτη 
μέλη έχουν υπερβεί τα όρια κατανομής. Η Επιτροπή απάντησε σε αυτή την θεμελιώδη 
κριτική προτείνοντας εναρμονισμένη μέθοδο κατανομής προκειμένου περί των 
αερομεταφορών. Τούτο είναι  επίσης απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες που όρισε η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Η πρότασης της 
Επιτροπής προβλέπει συνδυασμό συγκριτικής αξιολόγησης και δημοπράτησης αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος των πιστοποιητικών θα κατανέμεται με συγκριτική αξιολόγηση και μόνον 
3% περίπου με δημοπράτηση κατά την πρώτη περίοδο (2011-2012). Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Ιουλίου 2006 ζήτησε πλήρη δημοπράτηση. Πέραν τούτου 
υπέβαλε ήδη μερικά βασικά στοιχεία στρατηγικής υποχώρησης κατά τρόπον ώστε να 
φαίνεται πιθανή μια συμβιβαστική λύση μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου του Ιουλίου 
2006 και της Επιτροπής. Αλλά η Επιτροπή Περιβάλλοντος καθώς και το Κοινοβούλιο πρέπει 
να αποφασίσουν, πρώτον, τι είδους συγκριτική αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί και δεύτερον, 
τι ποσοστό δημοπράτησης πρέπει να εισαχθεί.
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Χρήση των χρημάτων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση.

Ένα σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για την υποστήριξη του συστήματος από τον δημόσιο 
τομέα, θα είναι πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που θα προκύψουν από τη 
δημοπράτηση. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η χρήση των χρημάτων περιορίζεται 
σε μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή στην προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος. Η Επιτροπή EΝVΙ στην έκθεση Lucas πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα 
για τη μείωση του κόστους των φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων μεταφοράς. Πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι σιδηροδρομικές εταιρείες επί παραδείγματι περιλαμβάνονται ήδη στην 
εμπορία εκπομπών και καταβάλλουν σημαντικά ποσά μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Τα 
περισσότερα κράτη μέλη εισήγαγαν τέλη, φόρους και άλλα μέτρα που αποτελούν βάρος για 
τα φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα μεταφοράς όπως τα λεωφορεία. Στο ψήφισμά του για την 
αλλαγή του κλίματος του Φεβρουαρίου 2007 το Κοινοβούλιο ζήτησε τα χρήματα από 
δημοπράτηση να χρησιμοποιηθούν για να μειωθούν άλλα είδη επιβαρύνσεων κατά τρόπον 
ώστε να μην αυξηθεί η συνολική επιβάρυνση των πολιτών. Ο εισηγητής σκοπεύει να 
υποβάλει πρόταση βάσει αυτής της γραμμής πλεύσης.

Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία εκκίνησης

Μετά από μακρά και με καταφανώς αμφιλεγόμενα σημεία συζήτηση η Επιτροπή των ΕΚ 
πρότεινε να υπαχθούν στο μέτρο αυτό όλες οι εσωτερικές πτήσεις της ΕΕ από 1ης Ιανουαρίου 
2011. Άλλες πτήσεις που απογειώνονται ή προσγειώνονται σε αεροδρόμια της ΕΕ, π.χ. 
Λονδίνο – Νέα Υόρκη ή Παρίσι – Κωνσταντινούπολη πρέπει να  υπαχθούν από το 2012 και 
μετά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να περιληφθούν ευθύς εξ αρχής όλες οι πτήσεις 
απογείωσης και  προσγείωσης ως πρώτο βήμα. Το συντομότερο δυνατόν πρέπει να 
μελετήσουμε ένα παγκόσμιο σύστημα και πρέπει να εξετάσουμε εάν μερικές γειτονικές 
χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν να περιληφθούν στο σύστημα ήδη από την 
αρχή.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση πότε πρέπει να 
ξεκινήσει το σύστημα. Μερικοί από τους ενδιαφερόμενους κύκλους υποστηρίζουν ότι το 
σύστημα πρέπει να ξεκινήσει από το 2013 και μετά δεδομένου ότι τότε αρχίζει η δεύτερη 
περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Για πρακτικούς λόγους η πρώτη πιθανή 
ημερομηνία εκκίνησης είναι το 2010.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου

Η Επιτροπή των ΕΚ προτείνει όριο με βάση το 100% των μέσων εκπομπών μεταξύ 2004 και 
2006. Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ζήτησε "αυστηρό όριο" και ανέφερε ότι το όριο 
πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τον στόχο του Κυότο. Μερικοί από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη ερμήνευσαν τη θέση του Κοινοβουλίου ως έκκληση για μείωση 8% βάσει των 
εκπομπών το 1990. Τούτο στην πράξη θα σήμαινε μείωση άνω του 50% σε σύγκριση με τις 
μέσες εκπομπές που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2006 επειδή οι εκπομπές ανήλθαν 
περίπου κατά 100% μεταξύ 1990 και 2004-2006. Ο εισηγητής δεν πιστεύει ότι ένα τόσο 
μεγαλόπνοο όριο θα ήταν ρεαλιστικό· ωστόσο, υπάρχει και το επιχείρημα σύμφωνα με το 
οποίο ένα όριο που είναι αυστηρότερο από μια αύξηση 100% από το 1990 είναι απαραίτητο 
για την αξιοπιστία του συστήματος και την δικαιοσύνη προς τους άλλους τομείς.
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Πρέπει να συζητηθεί πολύ εντατικά ποιο είναι το κατάλληλο όριο.

Ανοιχτό ή κλειστό σύστημα

Η Επιτροπή πρότεινε να μην υπάρχει χωριστό σύστημα για τις αερομεταφορές αλλά να 
περιληφθούν πλήρως στο υφιστάμενο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU-ETS) 
χωρίς σημαντικούς περιορισμούς. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με τη θέση που διατύπωσε το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Ιουλίου 2006 όπου πρότεινε την εισαγωγή ξεχωριστού 
ειδικού συστήματος για τις εκπομπές των αερομεταφορών. Επιπλέον το Κοινοβούλιο 
πρότεινε ήδη μια θέση υποχώρησης. Πρότεινε "αν οι αερομεταφορές ενσωματωθούν τελικά 
στο ευρύτερο ETS, να εφαρμοστούν ειδικοί όροι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο τομέας 
δεν θα στρεβλώσει την αγορά εις βάρος λιγότερο προστατευόμενων τομέων: όριο στον 
αριθμό δικαιωμάτων εκπομπών που επιτρέπεται να αγοράζονται από την αγορά, και 
απαίτηση προτού επιτραπεί η αγορά νέων αδειών να γίνονται οι αναγκαίες μειώσεις ενός 
μέρους των εκπομπών χωρίς εμπόριο" (βλέπε σημείο 28 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου).

Συντελεστής ή όχι

Η Επιτροπή προτείνει, προφανώς κατόπιν εσωτερικής συζήτησης, να μην εισαγάγει κανένα 
συντελεστή στις εκπομπές των αερομεταφορών. Ο συντελεστής ζητήθηκε από πολλούς 
κύκλους συμφερόντων για να ληφθεί υπόψη ότι το αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές είναι πολύ υψηλότερο από το απλό αποτέλεσμα του 
CO2. Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ζήτησε να εξετασθεί ο συνολικός αντίκτυπος των 
αερομεταφορών στο κλίμα εντός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον η σημερινή κατάσταση της επιστήμης παρέχει σαφή 
στοιχεία σχετικά με αυτόν τον συνολικό αντίκτυπο στο κλίμα και κατά πόσον είναι σκόπιμο 
να εξετασθεί αυτός ο αντίκτυπος εντός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ή 
εάν ενδείκνυνται άλλα μέτρα.

Επιπρόσθετα μέτρα

Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2006 φαίνεται σαφώς ότι η εμπορία εκπομπών 
δεν είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα. Ένα σημαντικό επιπρόσθετο μέτρο που δεν θα 
αντικαταστήσει την εμπορία εκπομπών αλλά μάλλον θα συμβαδίσει μαζί της, είναι η 
καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αρκετές 
φορές ζήτησαν σχετικά μέτρα. Πρέπει να εξετασθεί πώς μπορούν να παρακινηθούν τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια γρήγορη λύση.

Εξαιρέσεις για πτήσεις που μεταφέρουν επισήμους

Ένα πολύ σημαντικό από πολιτική άποψη σημείο είναι η εξαίρεση των πτήσεων που 
μεταφέρουν επισήμους  όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Βάσει της άποψης ότι ο 
δημόσιος τομέας και ειδικά οι πολιτικοί πρέπει να αποτελούν τους πρωτοπόρους και να 
δίνουν το καλό παράδειγμα, η εξαίρεση αυτών των πτήσεων οδήγησε σε δικαιολογημένες 
διαμαρτυρίες εκ μέρους του κοινού. Ο εισηγητής νομίζει ότι είναι σκόπιμο να διαγραφή αυτή 
η παρέκκλιση.
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