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Εισηγητής: Alexander de RooΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η κοινοτική οικονοµία του άνθρακα παγκοσµιοποιείται 
 
Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για το 
εµπόριο των εκποµπών συµφωνώντας µε το Συµβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, υπό την 
εµπνευσµένη ηγεσία του πρώην συναδέλφου µας, Jorge Moreira da Silva. 
 
Τώρα αντιµετωπίζουµε την πρόκληση της επίτευξης συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση για τη 



 

PE 340.779 2/5 RR\529274EL.doc 

EL 

λεγόµενη "συνδετική οδηγία", η οποία τροποποιεί την οδηγία για το εµπόριο των εκποµπών. 
Τούτο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της ΕΕ να προωθήσουν τις προσπάθειές τους για τη 
µείωση των αερίων θερµοκηπίου µε τη χρησιµοποίηση του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) και την κοινή εφαρµογή (JI). Μια συµφωνία σε πρώτη ανάγνωση θα αποτελούσε  
ιδεώδη αφετηρία για να µπορέσει η βιοµηχανία µας να δείξει στον υπόλοιπο κόσµο ότι το 
Κυότο είναι σηµαντικό για µας και ότι ενεργούµε σαν να είχε ήδη τεθεί σε ισχύ. 
 
Αποστολή µας είναι η σωστή και ταυτόχρονα καλή εφαρµογή, διότι θα δηµιουργήσουµε µια 
αγορά περίπου ενός δισ. ευρώ για την πρώτη περίοδο δέσµευσης. Αν η ΕΕ δεσµευτεί να 
µειώσει η ίδια κατά 30% τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου έως το 2020, όπως προτείνουν οι 
κυβερνήσεις της Γερµανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, η αγορά αυτή θα επεκταθεί 
πολλαπλά! 
 
Ο εισηγητής προτείνει δύο τροπολογίες που θα ευχαριστήσουν τη βιοµηχανία της ΕΕ: 
 
• κατάργηση του όρου ότι η εν λόγω συνδετική οδηγία θα τεθεί σε εφαρµογή µόνο µε την 

επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κυότο. ∆ιαφορετικά, θα εξαρτώµαστε από τον Ρώσο 
πρόεδρο Πούτιν (και τούτο θα αυξήσει απλώς την τιµή...). Σηµαίνει επίσης αβεβαιότητα 
για τη βιοµηχανία της ΕΕ. Η οδηγία για το εµπόριο εκποµπών δεν εξαρτάται από την 
έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου του Κυότο, και συνεπώς οι επιχειρήσεις µας θα 
δυσκολεύονταν περισσότερο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
οδηγίας για το εµπόριο εκποµπών. Τµήµατα του περιβαλλοντικού κινήµατος θα 
χαίρονταν, αλλά ορισµένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από την Ισπανία, θα ασκούσαν ακόµη 
µεγαλύτερη πίεση προκειµένου να απαλλαγούν από την οδηγία για το εµπόριο εκποµπών 
µε την επίκληση της ανωτέρας βίας. 

 
• εφαρµογή των πιστωτικών µορίων για CDM το 2005 και όχι το 2008, όπως προτείνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη συνάντηση COP 9 στο Μιλάνο, κατέστη σαφές ότι ο ΟΗΕ 
επιθυµεί απλώς να ενεργεί σαν να βρισκόταν ήδη σε εφαρµογή το πρωτόκολλο του 
Κυότο. Θα πρέπει να ενστερνιστούµε τη γραµµή αυτή. 

 
Ο εισηγητής προτείνει επίσης µια τροπολογία που θα ευχαριστήσει το περιβαλλοντικό 
κίνηµα: 
 
• η Επιτροπή επιτρέπει τώρα µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία όµως 

συνδέονται µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Για την κατασκευή των 
φραγµάτων αυτών  απαιτείται η µετακίνηση ανθρώπων και η µεταφορά χωριών, ενώ όταν 
η κατασκευή γίνεται σε ζούγκλα ολόκληρη η βλάστηση πληµµυρίζει, αρχίζει να σαπίζει 
και εκλύει µεθάνιο (ισχυρότατο αέριο θερµοκηπίου, 32 φορές όσο το CO2). Εποµένως, ο 
εισηγητής προτείνει την επιστροφή στο κείµενο που είχε προτείνει η Επιτροπή σε 
παλαιότερο σχέδιο της "συνδετικής οδηγίας", το οποίο αναφέρει ότι τα µεγάλα 
υδροηλεκτρικά έργα µπορούν να δηµιουργούν πιστωτικά µόρια, εφόσον ακολουθούνται 
οι συστάσεις της παγκόσµιας επιτροπής για τα φράγµατα, του ΟΗΕ. 

 
 
∆εξαµενές απορρόφησης 
 
Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση της χρήσης δεξαµενών απορρόφησης στο σύστηµα 
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εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Για τις κυβερνήσεις η επιλογή αυτή παραµένει ανοικτή στη 
µορφή των κυβερνητικών CDM. Οι δεξαµενές απορρόφησης είναι δύσκολο να µετρηθούν, 
και ακόµη και στο Μιλάνο δεν κατέστη δυνατή η ρύθµιση όλων των τεχνικών λεπτοµερειών. 
Οι δεξαµενές απορρόφησης δεν αποτελούν µόνιµη λύση. Τι συµβαίνει, επίσης, αν καεί µια 
καλλιέργεια, επιστρέφονται τα πιστωτικά µόρια; Η επαλήθευση θα είναι πολύ δύσκολη. Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας ανέφερε κατά τη συνάντηση της COP 9 στο 
Μιλάνο, ότι οι υπολογισµοί για τις δεξαµενές απορρόφησης έχουν απόκλιση 40%. Πέρα από 
τα οικολογικά επιχειρήµατα, δηλ. ότι θα υπονοµευτεί η οικολογική ακεραιότητα του 
πρωτοκόλλου του Κυότο, υπάρχουν επίσης οικολογικά επιχειρήµατα. Οι δεξαµενές θα 
πολλαπλασιάζονταν σε τέτοιο βαθµό (µετά το 2012) που η τιµή του άνθρακα δεν θα ήταν 
γύρω στα 10€ ανά τόνο αλλά µόνο 2 έως 3 €. Τούτο θα αναιρούσε το οικονοµικό κίνητρο για 
τον οικολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας µας. Οφείλουµε να συνειδητοποιήσουµε ότι 
ο στόχος του Κυότο για µείον 8 είναι µόνον η αρχή και απαιτούνται πολύ µεγαλύτερες 
περικοπές.  
 
Μηχανισµός ενεργοποίησης και πιθανό ανώτατο όριο 
 
Το πλέον αµφιλεγόµενο ζήτηµα θα είναι το όριο ενεργοποίησης του 6% που προτείνει η 
Επιτροπή, καθώς και το ανώτατο όριο του 8%. Η έκθεση προτείνει την εποπτεία της αγοράς 
για την κοινή εφαρµογή και το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης σε ετήσια βάση και όχι µόνον 
όταν φτάνει στο 6%. Η οµάδα εργασίας του Συµβουλίου κινείται στο ίδιο σκεπτικό. Όσον 
αφορά το τρέχον όριο, το Συµβούλιο είναι διχασµένο. Το Κοινοβούλιο πέτυχε, υπό την 
ηγεσία του Jorge Moreira da Silva (ΕΛΚ-Ε∆), να κατοχυρωθεί νοµικά στην οδηγία για το 
εµπόριο των εκποµπών αναφορά στο ότι οι µηχανισµοί του Κυότο µπορούν να είναι µόνο 
συµπληρωµατικοί των εγχώριων προσπαθειών, δηλ. ο λεγόµενος κανόνας 50-50. Πρέπει να 
καταστήσουµε τον κανόνα αυτό περισσότερο λειτουργικό, προκειµένου να είναι 
αποτελεσµατικός.   
 
Σύνδεση των περιφερειακών συστηµάτων εµπορίου µε το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίου 
εκποµπών 
 
Στο Μιλάνο, αντιπροσωπεία του ΕΚ είχε επαφές µε φιλικά προσκείµενους στο Κυότο 
αµερικανούς. Από αυτούς µάθαµε ότι ο νόµος McCain-Lieberman για την καθιέρωση του 
εµπορίου εκποµπών καταψηφίστηκε στην Αµερικανική Γερουσία µε ψήφους 43 προς 55, 
αλλά ότι έξι ρεπουµπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ. Την ερχόµενη άνοιξη θα 
ξαναπροσπαθήσουν και ελπίζουν ότι το αποτέλεσµα θα είναι περισσότερο ισόρροπο. Επίσης, 
µας είπαν ότι 10 έως 12 πολιτείες γύρω από τη Νέα Υόρκη και τρεις πολιτείες στη δυτική 
ακτή (Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον και Όρεγκον) σκέφτονται σοβαρά να θεσπίσουν απόλυτο 
όριο και σύστηµα εµπορίου εκποµπών. Επίσης, τέσσερις επαρχίες της Αυστραλίας επιθυµούν 
να πράξουν το ίδιο παρά την πολιτική της εθνικής τους κυβέρνησης. Προτείνεται τροπολογία 
για τη σύνδεση των εθνικών τους συστηµάτων εµπορίου µε το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίου 
εκποµπών. Τούτο θα τις βοηθήσει σε πολιτικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο, για την 
επίτευξη της µείωσης των αερίων θερµοκηπίου κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. 
 
Εγχειρήµατα εκτός του πλαισίου του Κυότο, αποκαλούµενα επίσης εθνικά έργα κοινής 
εφαρµογής 
 
Ορισµένα τµήµατα της βιοµηχανίας επιθυµούν να αναληφθούν τα λεγόµενα εθνικά έργα 
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κοινής εφαρµογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να µπορούν να πωλούν τα πιστωτικά τους 
µόρια για τον άνθρακα. Τούτο δεν είναι καλή ιδέα.  
 
α) Τα εγχειρήµατα εκτός του πλαισίου του Κυότο θα αποδυναµώσουν το πρωτόκολλο του 
Κυότο. 
 
β) η διεύρυνση του συστήµατος εµπορίου εκποµπών, για παράδειγµα στις µεταφορές, 
ανταποκρίνεται στην επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει 
κατά τρόπο οµαλό για ολόκληρο τον τοµέα (πρώτα τα αεροσκάφη εντός της ΕΕ και µετά ο 
υπόλοιπος τοµέας των µεταφορών) Τούτο συνεπάγεται επίσης πρόσθετη γραφειοκρατία για 
τον έλεγχο αυτών των εθνικών έργων κοινής εφαρµογής.  
 
 
Τι είδους έργα θα πραγµατοποιηθούν σε µορφή JI και CDM;  
 
Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισµό, π.χ., της βιοµηχανίας άνθρακα 
της Κίνας. Η απόδοση του εν λόγω τοµέα βρίσκεται αυτή τη στιγµή µόλις στο 23%. Οι 
µονάδες άνθρακα της ∆ανίας έχουν απόδοση 46%. Η αύξηση της απόδοσης του άνθρακα 
συνεπάγεται πρόσθετα πιστωτικά µόρια. Το ίδιο ισχύει για τη στροφή από τον άνθρακα στο 
αέριο, και φυσικά την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών. Οι επιφανειακές χωµατερές εκλύουν 
το ισχυρό αέριο θερµοκηπίου µεθάνιο. Η λήψη µέτρων για τη χρήση του µεθανίου θα 
αποφέρει επίσης πιστωτικά µόρια. 
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