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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Νοµική βάση 
 
Η προτεινόµενη οδηγία αποσκοπεί στην καθιέρωση µιας αγοράς εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ. ∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία εντάσσεται στη δέσµη 
πολιτικών της ΕΕ για την κλιµατική µεταβολή και αποτελεί µέσο για την επίτευξη ενός 
περιβαλλοντικού στόχου (µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου), προτείνεται ως 
νοµική βάση το άρθρο 175(1) της Συνθήκης ΕΚ. 
 
2. Οικονοµική θεµελίωση του µηχανισµού εµπορίας των εκποµπών 
 
Με την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κυότο, το κόστος των εξωτερικών πτυχών της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη θα αρχίσει να ενσωµατώνεται σε όλα τα προϊόντα.  
Στο πλαίσιο αυτό, ο µηχανισµός της εµπορίας εκποµπών, µολονότι δεν µειώνει ο ίδιος τις 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, επιτρέπει τη «µεταφορά» των εκποµπών στους τοµείς, τις 
επιχειρήσεις και τις διεργασίες όπου το κόστος είναι µικρότερο. Με τον τρόπο αυτό 
µειώνεται το συνολικό κόστος της επίτευξης του περιβαλλοντικού στόχου. Τόσο η 
επιχείρηση που αγοράζει όσο και η επιχείρηση που πωλεί επωφελούνται από την 
προσφερόµενη ευελιξία, χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Υπενθυµίζεται ότι η εµπορία 
εκποµπών είναι ένας από τους τρεις µηχανισµούς ευελιξίας της αγοράς που προβλέπονται 
από το Πρωτόκολλο του Κυότο, και η έναρξη εφαρµογής του έχει προβλεφθεί για το 2008. 
 
3. Οδηγία για την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών - συνόψιση της πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας εκποµπών θα τεθεί σε εφαρµογή το 2005 και θα περιλάβει 
περί τις 5000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (µεµονωµένες πηγές µεγάλης κλίµακας) στους τοµείς 
της βιοµηχανίας και την ενέργειας, στις οποίες αναλογεί περισσότερο από το 46% του 
συνόλου των ευρωπαϊκών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Το σύστηµα αυτό έχει ως 
στόχους:  
 
Να συµβάλει στην πρακτική προετοιµασία των επιχειρήσεων των κρατών µελών για την 
έναρξη εφαρµογής, το 2008, του διεθνούς συστήµατος της εµπορίας εκποµπών (που ορίζεται 
στο Πρωτόκολλο του Κυότο)·  
να επιταχύνει τη διόρθωση, ήδη από το 2005, της κατάστασης που παρατηρείται σήµερα στην 
πλειοψηφία των κρατών µελών όσον αφορά την µη τήρηση των δεσµεύσεων που απορρέουν 
από το Σύµφωνο κατανοµής των βαρών· 
να µειώσει δραστικά, στην τάξη µεγέθους των δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, το κόστος της 
υλοποίησης των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυότο.  
 
Ο εισηγητής θεωρεί θετική την εφαρµογή ενός συστήµατος εµπορίας των εκποµπών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ουσιαστική προϋπόθεση την τήρηση τεσσάρων αρχών:  
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πρέπει, στην ευρωπαϊκή δράση για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, να 
υπάρχει ισορροπία µεταξύ του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών και των άλλων πολιτικών 
και µέτρων, όπως η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης, της οικολογικής γεωργίας και των µαζικών µεταφορών, η εφαρµογή της 
φορολογίας στην ενέργεια και το διοξείδιο του άνθρακα στις µεταφορές, και η επένδυση στην 
έρευνα στον τοµέα των νέων κινητήρων και των νέων καυσίµων.  ∆ιαφορετικά, θα είµαστε 
ασυνεπείς µε όσα δήλωσε η ΕΕ κατά τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το Πρωτόκολλο του 
Κυότο· 
 
οι πολιτικές για τη µείωση των εκποµπών πρέπει να διασφαλίζουν την οριζόντια κάλυψη 
όλων των οικονοµικών τοµέων. 
Εντούτοις, πέρα από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τον τοµέα της ενεργειακής 
παραγωγής, που καλύπτονται από την οδηγία, έχουν θεµελιώδη σηµασία, η ανάπτυξη και η 
εφαρµογή άλλων κοινοτικών µέσων, νοµικά δεσµευτικών, για τις άλλες βιοµηχανικές 
µονάδες και για τους τοµείς των υπηρεσιών, της γεωργίας, της οικιακής κατανάλωσης και, 
κυρίως, των µεταφορών (όπου προβλέπεται ότι αύξηση των εκποµπών κατά περισσότερο από 
50% κατά την προσεχή δεκαετία, στην ΕΕ). 
 
είναι απόλυτη ανάγκη, τα κοινά και συντονισµένα πολιτικές και µέσα για την κλιµατική 
µεταβολή να συναρτώνται µε ποσοτικές δεσµεύσεις για µείωση και µε χρονοδιαγράµµατα 
υλοποίησης· 
 
τα κοινά και συντονισµένα πολιτικές και µέσα για την κλιµατική µεταβολή πρέπει, 
παράλληλα, να ευνοούν την εφαρµογή των περιβαλλοντικών στόχων και να µην 
διαταράσσουν την εσωτερική αγορά. 
 
4. Η κάλυψη αερίων και τοµέων 
 
Στην πρόταση οδηγίας, το σύστηµα (στα παραρτήµατά του Ι και ΙΙ) αφορά ένα µόνο από τα 
αέρια του θερµοκηπίου -το διοξείδιο του άνθρακα- και µόνο τους τοµείς της ενέργειας 
(καύση, διυλιστήρια, κλίβανους κωκ) και τη βιοµηχανία (σιδηρούχα µέταλλα, χαρτί και 
ορυκτά).  
Ο εισηγητής θεωρεί σηµαντικό να περιληφθούν το συντοµότερο δυνατόν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας κι άλλα αέρια θερµοκηπίου και άλλοι τοµείς της βιοµηχανίας (όπως, 
για παράδειγµα, τα µη σιδηρούχα µέταλλα και οι ηµιαγωγοί).  
Ωστόσο, τούτο θα πρέπει να συµβεί όταν και εφόσον ικανοποιηθούν οι ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις: πρώτον, η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των εγκαταστάσεων ικανή να θέσει σε κίνδυνο την 
απλότητα του συστήµατος· δεύτερον, είναι ουσιώδες, η συµπερίληψη νέων αερίων να παρέχει 
τις ίδιες εγγυήσεις διαφάνειας που παρέχονται σήµερα για το διοξείδιο του άνθρακα, όσον 
αφορά το µέτρο, την εποπτεία, τη διαβίβαση και την επαλήθευση των δεδοµένων (όπως 
προβλέπονται στα παραρτήµατα IV και V).  
∆εδοµένου ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν διασφαλίζονται σήµερα, καλείται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει τις αναγκαίες µεθόδους για να µπορέσουν κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας (που προβλέπεται για το 2004) να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της και άλλα 
αέρια και τοµείς. 
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5. Χορήγηση δικαιωµάτων εκποµπής 
 
α) Μέθοδος 
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι, για το διάστηµα 2005-2007, τα κράτη µέλη θα 
χορηγήσουν δωρεάν στους φορείς εκµετάλλευσης ("grandfathering") δικαιώµατα εκποµπών, 
µε βάση το βεβαιωµένο ιστορικό των εκποµπών τους (που θα καθοριστεί από κάθε κράτος 
µέλος). Για τη δεύτερη περίοδο (2008-2012), η Επιτροπή θα ορίσει µια εναρµονισµένη 
µέθοδο (χωρίς, ωστόσο, περαιτέρω εξηγήσεις). 
 
Η προτεινόµενη µέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι, βασιζόµενη στη δωρεάν χορήγηση 
δεν υποχρεώνει τους φορείς εκµετάλλευσης να καταβάλουν κατά την πρώτη κατανοµή εκείνο 
που ελλείψει άλλων πολιτικών θα εθεωρείτο ως νέος φόρος. Παρουσιάζει, ωστόσο, ορισµένα 
ελαττώµατα που πρέπει να διορθωθούν: α) δεν εφαρµόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 
β) είναι άδικη για τους φορείς που έχουν ήδη µειώσει τις εκποµπές τους από πριν· δ) 
δυσχεραίνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. δ) εγγυµονεί διαταράξεις στην 
εσωτερική αγορά, λόγω της χρησιµοποίησης διαφορετικού έτους αναφοράς για κάθε κράτος 
µέλος· ε) δεν επιτρέπει να αποκτηθεί στην αγορά µια άµεση ιδέα σχετικά µε το κόστος της 
µονάδας δικαιώµατος εκποµπής. 
 
Προκειµένου να εξαλειφθούν αυτές οι ατέλειες, ο εισηγητής προτείνει µια υβριδική µέθοδο 
για την κατανοµή των δικαιωµάτων εκποµπών κατά την πρώτη περίοδο (2005-2007): τα 
κράτη µέλη θα κατανείµουν το 70% των δικαιωµάτων εκποµπών δωρεάν, µε βάση τις 
βεβαιωµένες εκποµπές του 1990 (έτος αναφοράς του Πρωτοκόλλου του Κυότο), το δε 
υπόλοιπο 30% θα κατανεµηθεί µε δηµοπρασία.  Για τη δεύτερη περίοδο του συστήµατος, ο 
εισηγητής προτείνει να κατανεµηθεί το σύνολο των δικαιωµάτων εκποµπής µε δηµοπρασία. 
 
Τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη περίοδο, η κατανοµή θα πρέπει να εγγυάται 
τη δηµοσιονοµική ουδετερότητα, και τούτο θα επιτευχθεί µε την αναδιανοµή, από τα κράτη 
µέλη, στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο σύστηµα και µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, 
των κερδών από τη δηµοπρασία. 
 
β) Συνολική ποσότητα των δικαιωµάτων εκποµπής 
Η οδηγία ορίζει, στο άρθρο 9, ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν την ποσότητα 
των δικαιωµάτων εκποµπής που θα διατεθεί στην αγορά, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙΙ ορίζει τα 
κριτήρια για την κατανοµή της συνολικής αυτής ποσότητας στους φορείς εκµετάλλευσης. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής δηµιουργεί δύο προβλήµατα: α) η οδηγία δεν καθορίζει ποσοτικά 
κριτήρια ετήσιας µείωσης της εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µε την εφαρµογή του 
συστήµατος εµπορίας των εκποµπών στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη· β) το γεγονός ότι τα 
κράτη µέλη είναι ελεύθερα να διοχετεύσουν στην αγορά την ποσότητα δικαιωµάτων 
εκποµπών που επιθυµούν εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού στην 
εσωτερική αγορά, λόγω της χορήγησης υπερβολικά µεγάλων δικαιωµάτων ("overallocation"), 
σε ορισµένα κράτη µέλη, τοµείς ή φορείς. 
 
Προκειµένου η κατάσταση αυτή να διορθωθεί, ο εισηγητής καταθέτει τις τροπολογίες στο 
άρθρο 9 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ, οι οποίες θεσπίζουν µέγιστο όριο δικαιωµάτων εκποµπής 
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που µπορεί να εκχωρεί κάθε κράτος µέλος. Το εν λόγω ανώτατο όριο ανέρχεται στο 50% των 
ετήσιων προβλεπόµενων εκποµπών για κάθε κράτος µέλος, σε γραµµική σύγκλιση µε τις 
δεσµεύσεις του Κυότο. 
 
6. Συµβατότητα µε άλλες εθνικές πολιτικές µείωσης των εκποµπών θερµοκηπίου 
 
Ο εισηγητής σας, µολονότι αντιλαµβάνεται τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν ορισµένα 
κράτη µέλη στην προσαρµογή των πολιτικών τους προς την παρούσα οδηγία, συµφωνεί µε το 
δεσµευτικό νοµικό χαρακτήρα του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών, όπως προτείνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διαφωνεί µε τη µετατροπή του σε καθεστώς εθελουσίας 
συµµετοχής (µε την προσθήκη ρήτρας opt-out), δεδοµένου ότι µια τέτοια ευελιξία θα είχε ως 
αποτέλεσµα:  
 
τη διατάραξη της εσωτερικής αγοράς·  
µικρότερη πρακτική προετοιµασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για το διεθνές σύστηµα 
εµπορίας εκποµπών· 
  
περιορισµό των οικονοµιών κλίµακας που επιτρέπει το σύστηµα και συνακόλουθη αύξηση 
του κόστους συµµόρφωσης, στην ΕΕ, του Πρωτοκόλλου του Κυότο (υπενθυµίζεται ότι 
µελέτη1 που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι το εν λόγω κόστος 
συµµόρφωσης θα µειωθεί στο ήµισυ µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας)·  
τον περιορισµό των δυνατοτήτων που προσφέρει το σύστηµα στον τοµέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος·  
την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών µέσων µείωσης των εκποµπών θερµοκηπίου, λιγότερο 
ευέλικτων από οικονοµική άποψη από ό,τι η εµπορία εκποµπών, όπως για παράδειγµα η 
επιβολή φόρου στην ενέργεια και το διοξείδιο του άνθρακα· 
 
7. ∆ιασύνδεση µε τους µηχανισµούς ευελιξίας του πρωτοκόλλου του Κυότο 
 
Η οδηγία είναι ελλιπής όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των πιστωτικών µορίων 
δικαιωµάτων εκποµπών που αποκτούν οι φορείς εκµετάλλευσης από έργα στο πεδίο των 
µέσων ευελιξίας του πρωτοκόλλου του Κυότο, και συγκεκριµένα από τον Μηχανισµό 
Καθαρής Ανάπτυξης (χορήγηση πιστωτικών µορίων εκποµπών σε φορείς εκµετάλλευσης που 
αναπτύσσουν «καθαρά» έργα σε αναπτυσσόµενες χώρες) και την Κοινή Εφαρµογή 
(χορήγηση πιστωτικών µορίων εκποµπών από έργα ανάµεσα σε ανεπτυγµένες χώρες).  
Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αποσαφηνιστεί. Έτσι, κατά την 
πρώτη περίοδο εφαρµογής της οδηγίας (2005-2007), πριν από την έναρξη εφαρµογής του 
διεθνούς συστήµατος εµπορίας εκποµπών (2008), πρέπει να απαγορεύεται πλήρως, στο 
πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, η χρησιµοποίηση πιστωτικών µορίων 
δικαιωµάτων εκποµπών, δεδοµένου ότι στόχος της οδηγίας είναι η µείωση των εκποµπών στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Από την δεύτερη περίοδο εφαρµογής της οδηγίας (που συµπίπτει µε την έναρξη εφαρµογής 
του διεθνούς συστήµατος εµπορίας εκποµπών το οποίο προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του 
Κυότο) θα επιτρέπεται η χρησιµοποίηση, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, πιστωτικών 

                                                           
1,Kornelis Block, David de Jager και Chris Hendriks, 2001 . Economic Evaluation of Sectoral Emission 
Reduction objectives for Climate Change. 
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µορίων εκποµπών που έχουν αποκτηθεί από έργα του Μηχανισµού καθαρής Ανάπτυξης και 
της Κοινής Εφαρµογής, εφόσον τα έργα αυτά δεν περιλαµβάνουν λεκάνες απορρόφησης 
διοξειδίου του άνθρακα, ενέργεια από ορυκτές πρώτες ύλες ή πυρηνική ενέργεια. 
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