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Πεξίιεςε 

 

Ζ ηδέα δεκηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ βαζίδεηαη ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη 

αληηθηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Μηα θεληξηθή αξρή εθδίδεη άδεηεο 

θαη θαηαλέκεη δηθαηψκαηα εθπνκπψλ ξχπσλ (allowances ή credits) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο. Όζνη θνξείο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δνζείζα άδεηα, ππφθεηληαη ζε 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (πξφζηηκα). Γηα λα απνθχγνπλ απηέο ηηο θπξψζεηο, πξέπεη νη θνξείο είηε λα κεηψζνπλ 

ηα επίπεδα ησλ ξχπσλ, είηε λα αγνξάζνπλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη δελ 

εμάληιεζαλ ηα αλψηαηα φξηα ηεο δηθήο ηνπο άδεηαο.  

Ζ ηδέα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ έρεη εθαξκνζηεί ζηηο HΠA, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

αγνξαπσιεζίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ήδε απφ ην 1990.  

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε ηδέα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ έρεη πηνζεηεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ είλαη ην πιεξέζηεξν πιαίζην απηνχ ηνπ είδνπο παγθνζκίσο θαη ζα εηζέιζεη ζηελ 

ηξίηε (αλαζεσξεκέλε) θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

χζηεκα εκπνξίαο ξχπσλ θαζηεξψλεηαη επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην (1997). Σν Πξσηφθνιιν απηφ δελ ηξνπνπνηήζεθε ηειηθά απφ κηα λέα ζχκβαζε γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ ζηελ Κνπεγράγε (Γεθέκβξηνο 2009). Αλ 

μεπεξαζηνχλ ζην κέιινλ ηα πνιηηηθά εκπφδηα, ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο ζα έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ησλ δηθαησκάησλ ξχπαλζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζήο καο ζα κειεηήζνπκε ηηο πξννπηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ 

ξχπσλ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ηξηψλ παξαπάλσ πξσηνβνπιηψλ θαη θπξίσο ηεο επξσπατθήο.  

 

 
 

1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα έρεη θαηά θαηξνχο ππνδεηρζεί σο ην θχξην αίηην ηεο ιεγφκελεο 

«θιηκαηηθήο αιιαγήο», δηαπίζησζε πνπ ηίζεηαη φκσο ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε απφ πξφζθαηεο, 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κειέηεο. Γηα απηφ ην ζέκα θαη γηα ηε ζρεηηθή θξηηηθή ηεθκεξίσζε, νη 

ζπγγξαθείο ηεο παξνχζεο παξαπέκπνπλ ζηε κειέηε «Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε : αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ή θπζηθφ θαηλφκελν;» (Sachinidis S. et al., 2010), πνπ παξνπζηάδεηαη άιισζηε ζην θεηηλφ 

πλέδξην. Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα, νηθνλνκηθήο απηή ηε θνξά 

θχζεσο: ζηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ξχπσλ.  

Ζ ηδέα δεκηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ βαζίδεηαη ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη 

αληηθηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Μέζσ ελφο δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ «επηβνιήο αλψηαηνπ νξίνπ θαη εκπνξίαο» (cap-and-trade), κηα θεληξηθή αξρή εθδίδεη άδεηεο θαη 

θαηαλέκεη δηθαηψκαηα εθπνκπψλ (allowances ή credits) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Όζνη 

θνξείο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δνζείζα άδεηα, ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

(πξφζηηκα). Γηα λα απνθχγνπλ απηέο ηηο θπξψζεηο, νη θνξείο πξέπεη είηε λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ησλ ξχπσλ, 

είηε λα αγνξάζνπλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, νη νπνίνη δελ εμάληιεζαλ 

ηα αλψηαηα φξηα ηεο δηθήο ηνπο άδεηαο. Γίδεηαη ινηπφλ αθελφο νηθνλνκηθφ θίλεηξν θαη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηψλνπλ ηα επίπεδα ησλ ξχπσλ, αθεηέξνπ παξέρεηαη αληηθίλεηξν γηα 

φζνπο ππεξβαίλνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ άδεηα φξηα. 

Ζ ηδέα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ έρεη εθαξκνζηεί ζηηο HΠA, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

αγνξαπσιεζίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο ζείνπ. ε επξσπατθφ επίπεδν, ε ηδέα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ 

έρεη πηνζεηεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηδίσο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ θαηαλέκεη 

κηθξφηεξν αξηζκφ δηθαησκάησλ απφ ηηο εθπνκπέο πνπ ζα πξνέθππηαλ, αλ δελ ππήξρε ην ζχζηεκα εκπνξίαο, 

έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη ζηαδηαθά νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο είλαη πξάγκαηη ηεξάζηηεο (The World 
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Bank, 2009). Σν επξσπατθφ ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ, πνπ έρεη δψζεη ήδε ελζαξξπληηθά δείγκαηα ιεηηνπξγίαο, 

ζα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

2. Δμειίμεηο (θαη θαζπζηεξήζεηο) ζε επίπεδν ΟΖΔ θαη πηζαλέο επηπηψζεηο γηα ηελ ΔΔ 

Ζ απνθαινχκελε «Οηθνλνκία ηνπ Άλζξαθα» είλαη κηα έλλνηα πνπ κπήθε δπλακηθά ζηε δσή καο κε 

ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Κιηκαηηθή Αιιαγή (ζε ηζρχ απφ ηελ 21
ε
 Μαξηίνπ 1994) θαη ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (ζε ηζρχ απφ ηελ 16
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2005). Ζ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

λνκηθνχ θεηκέλνπ πνπ ζα δηαδερζεί ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνζέθξνπζε πξφζθαηα ζε έλα ζεκαληηθφ 

εκπφδην, ηελ απνηπρία ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (Κνπεγράγε, Γεθέκβξηνο 2009). 

Σν λέν Πξσηφθνιιν ζα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2012, 

βξηζθφκαζηε ινηπφλ ελ αλακνλή ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, ηδίσο ζην επίπεδν ησλ απνθαινχκελσλ «επέιηθησλ 

κεραληζκψλ» (Hepburn C., 2007 & Depledge J., 2005). Πάλησο ε ΔΔ έρεη δεζκεπηεί φηη ζα θηλήζεη κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ην 

αξγφηεξν ηξεηο κήλεο κεηά ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηε δηάδνρν ζχκβαζε. Αλ ηεζεί ηειηθά σο ζηφρνο ε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ θαηά 30% αληί γηα 20%, ε ΔΔ πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 200–300 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ηφλνπο εηεζίσο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δπζρεξήο ζα θαηαζηεί ν 

θαζνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηάθνξσλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ζην φιν εγρείξεκα (Lancaster R., 2009). 

 

3. Δμειίμεηο ζηηο ΖΠΑ 

ηηο ΖΠΑ, πξφγξακκα εκπνξίαο ξχπσλ, εηδηθφηεξα δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, έρεη εθαξκνζηεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο φμηλεο βξνρήο. Πξφθεηηαη γηα ην Acid Rain Program (ARP), πνπ εηζήρζε 

λνκνζεηηθά ην 1990 (Clean Air Act Amendments - Title IV). ηελ ηξέρνπζα θάζε εθαξκνγήο ηνπ ARP, ην 

αλψηαην φξην (cap) γηα ηηο εθπνκπέο SO2 έρεη νξηζηεί ζηνπο 8,95 εθ. ηφλνπο, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κηζφ πεξίπνπ ησλ εθπνκπψλ ην 1980. χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε κειέηε απνινγηζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα εηήζηα κέζα αηκνζθαηξηθά επίπεδα ζπγθέληξσζεο SO2 ζε εζληθφ 

επίπεδν κεηψζεθαλ θαηά 71% απφ ην 1980 έσο ην 2008 (U.S. Environmental Protection Agency, 2009). Σν 

πξφγξακκα κπνξεί ινηπφλ λα ζεσξεζεί σο επηηπρέο, θαζψο έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφηαηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ SO2 (Chestnut L. G. / Mills D. M., 2005). Αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο NOx, νη νπνίεο θαιχπηνληαη 

θαη απηέο απφ ην πξφγξακκα APR, νη κεηξήζεηο θαηέγξαςαλ εθπνκπέο 3 εθ. ηφλσλ ην 2008, δειαδή 5 εθ. 

ηφλνπο ιηγφηεξν απφ φζν ζα πξνέθππηε, αλ δε ιεηηνπξγνχζε ην APR (U.S. Environmental Protection 

Agency, 2009). 

Οη ΖΠΑ εθπέκπνπλ επίζεο ην 20-25% ηνπ CΟ2 δηεζλψο (United Nations Statistics Division / 

CDIAC, 2007), εληνχηνηο δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ κάιηζηα θαηά 18,6% ηελ πεξίνδν 1990-2007. Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

πνιηηεηψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Νέα Τφξθε, πξνρψξεζε πξφζθαηα (2008) ζηελ πινπνίεζε κηαο 

πεξηθεξεηαθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CΟ2 (Regional Greenhouse Gas Initiative, 

RGGI), ελψ ζρεηηθή λνκνζεζία πηνζεηήζεθε θαη ζηελ Καιηθφξληα (Global Warming Solutions Act). Σν 

δήηεκα φκσο παξακέλεη αξξχζκηζην ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ελψ νη παξαπάλσ θαηαθεξκαηηζκέλεο 

πξσηνβνπιίεο θηλδπλεχνπλ λα πξνθαιέζνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζηξεβιψζεηο ζε εζληθφ επίπεδν.  

 

4. Σν θνηλνηηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ 

Ζ Οδεγία 2003/87/ΔΚ, φπσο έρεη θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηεζεί, ζεζπίδεη έλα ζχζηεκα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, εμεηδηθεχνληαο ην πιαίζην πνπ 

πξνέβιεπε ε παιαηφηεξε Οδεγία 96/61/ΔΚ. Σν επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

(ΔΓΔ), ην ζεκαληηθφηεξν παξφκνην ζχζηεκα παγθνζκίσο, άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2005 θαη θαιχπηεη ζήκεξα πάλσ απφ 10 000 βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008 & Convery F. J., 2009). Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο παξάγνπλ εηεζίσο ην 40% 

ησλ επξσπατθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ εκπίπηνπλ θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ωο 

«εγθαηάζηαζε» λνείηαη κηα «ζηαζεξή ηερληθή κνλάδα», φπνπ δηεμάγνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο απαξηζκνχκελεο ζην παξάξηεκα Η ή άκεζα ζρεηηδφκελεο κε απηέο (άξζξν 3 πεξ. ε). Ωο 

«θνξέαο εθκεηάιιεπζεο» νξίδεηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ή δηεπζχλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ή, «φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ζην νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζζεί 

απνθαζηζηηθέο νηθνλνκηθέο εμνπζίεο» (άξζξν 3 πεξ. ζη). Εήηεκα ηίζεηαη αζθαιψο κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε φζεο επηρεηξήζεηο δελ εληάζζνληαη ζην ΔΓΔ (Bohringer C. / Rosendahl K., 

2009). 
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Γηα λα εληαρζνχλ ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θαη θνξείο, πξέπεη λα 

εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ 

θαχζε θαπζίκσλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή θαηαλάισζε άλσ ησλ 20 MW, θαζψο 

θαη ηελ παξαγσγή ρπηνζηδήξνπ ή ράιπβα, ηζηκέληνπ, αζβέζηνπ, γπαιηνχ, θεξακηθψλ πξντφλησλ, ραξηηνχ, 

ληηξηθνχ νμένο, ακκσλίαο, πδξνγφλνπ, θιπ. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο εκπίπηνπλ νη εθπνκπέο πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ, δειαδή ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ην κεζάλην (CH4), ην ππνμείδην 

ηνπ αδψηνπ (N2O), νη πδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs), νη ππεξθζνξάλζξαθεο (PFCs) θαη ην εμαθζνξηνχρν ζείν 

(SF6). ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο εκπίπηνπλ θαη «άιια αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο, ηφζν 

θπζηθά φζν θαη αλζξσπνγελή, ηα νπνία απνξξνθνχλ θαη επαλεθπέκπνπλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία» (άξζξν 3 

πεξ. γ). 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ είλαη φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαπάλσ 

δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, άδεηα ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ (άξζξα 4-6 ηεο Οδεγίαο). χκθσλα κε ην άξζξν 3 πεξ. α 

ηεο Οδεγίαο, ν φξνο αλαθέξεηαη ζην «δηθαίσκα εθπνκπψλ ελφο ηφλνπ ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θαηά ηε δηάξθεηα θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ, ην νπνίν ηζρχεη κφλνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηήξεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο» 

Οη βηνκεραλίεο παξαθνινπζνχλ θαη αλαθέξνπλ ζηηο αξρέο ηηο εθπνκπέο αεξίσλ, θάηη πνπ απνηειεί 

άιισζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο (άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο). Ζ αξκφδηα αξρή επαλεμεηάδεη, 

αλά πέληε έηε ηνπιάρηζηνλ, ηελ άδεηα εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνβαίλεη ζηηο δένπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Οη βηνκεραλίεο πνπ εθπέκπνπλ ξχπνπο ζε έθηαζε κεγαιχηεξε απφ φζε πξνβιέπεη ε ζρεηηθή 

άδεηα ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ (άξζξν 16), εθηφο εάλ αγνξάζνπλ επηπιένλ άδεηεο απφ ηηο 

βηνκεραλίεο, νη νπνίεο έρνπλ ρακειφηεξεο εθπνκπέο θαη δηαζέηνπλ ην πιεφλαζκα ζηελ αγνξά. 

Οη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαηαλέκνπλ ηηο άδεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην 

Καηαλνκήο Ρχπσλ (άξζξα 9, 11 θαη Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο), ηνπ νπνίνπ νη πξνβιέςεηο ππφθεηληαη ζηελ 

έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 9 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλνκήο 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, κέζσ ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία (Οδεγία 2003/4/ΔΚ). Ζ Δπηηξνπή έρεη θαηά θαηξνχο θηλήζεη δηαδηθαζία ελαληίνλ θξαηψλ-

κειψλ πνπ δελ ππέβαιαλ εκπξφζεζκα νινθιεξσκέλν Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Ρχπσλ (π.ρ. Ηζπαλία, 

Ηηαιία, Απζηξία). Σα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ εζληθά Μεηξψα Δθπνκπψλ γηα 

ηελ θαηνρή θαη κεηαβίβαζε ησλ κνλάδσλ εθπνκπψλ, ζε ζπκπιήξσζε φζσλ πξνβιέπεη ην άξζξν 19 ηεο 

Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εκπνξίαο ξχπσλ (Καλνληζκφο 2216/2004/ΔΚ / 

Καλνληζκφο 994/2008/ΔΚ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012). Δίλαη απηνλφεηε ε ζεκαζία ελφο αμηφπηζηνπ θαη 

απζηεξνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο/ειέγρνπ (Stranlund J. et al., 2002). 

 

5. Ζ δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο αγνξάο γηα ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ  

Ζ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΓΔ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζηελ ειεχζεξε 

αγνξά, ζην πιαίζην ρξεκαηαγνξψλ ή δηκεξψο. Ζ απινχζηεξε κέζνδνο είλαη ε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ζηα 

πιαίζηα κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, φπσο ην European Climate Exchange (http://www.ecx.eu/). Ζ 

κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ θαηαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν εζληθφ Μεηξψν δηθαησκάησλ, ελψ 

ελεκεξψλεηαη θαη ε Δπηηξνπή.  

Ζ κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζηζηά εκθαλή ηε δπλακηθή ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Έηζη, ην 

2008, νη ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΓΔ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 63 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ, 

παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε 87% ζε ζρέζε κε ην 2007, παξά ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (The World Bank, 2009). Οη ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηακνξθψλνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Δπηηξνπή, αλάκεζα ζε 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγεηαη «ε κείσζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ην θφζηνο ηεο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ, νη εθρσξήζεηο, νη αλαθεξφκελεο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

πηζηψζεσλ απφ ην κεραληζκφ θαζαξήο αλάπηπμεο θαη ηελ θνηλή εθαξκνγή, νη ηηκέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, 

ηα επαλαιακβαλφκελα θαηξηθά θαηλφκελα (σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο βξνρνπηψζεηο) θαη ν βαζκφο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηνπο επί κέξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο. Ζ ηηκή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο κέρξη ζήκεξα αληηδξά 

θαη ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006). ε πεξίπησζε ππεξβνιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

ηηκήο γηα πεξίνδν άλσ ησλ έμη ζπλαπηψλ κελψλ, ε ΔΔ ιακβάλεη κέηξα, φπσο ηνλ έθηαθην πιεηζηεξηαζκφ 

δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29α ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 23 παξ. 4.  

 

6. Σν επξσπατθφ ΔΓΔ θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 
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Σν επξσπατθφ ΔΓΔ αλαπηχρζεθε κε ηξφπν αλεμάξηεην απφ ην πιαίζην πνπ θαζνξίδνπλ νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ. Πξφθεηηαη γηα ηε χκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο (1992) θαη γηα ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (1997), ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005 θαη έπεηαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη αλεμάξηεηα απφ λνκηθή πιεπξά 

ζπλδένληαη πξαθηηθά ζε πνιιά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα Δζληθά ρέδηα θαηαλνκήο 

Ρχπσλ ππφ ην θσο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, αλάκεζα ζηα νπνία αλήθεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θξάηνπο κέινπο κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

Με ηελ πηνζέηεζε άιισζηε ηεο Οδεγίαο 2004/101/ΔΚ (Linking Directive) επηηξέπεηαη ζε θνξείο 

εληαγκέλνπο ζην ΔΓΔ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ κνξίσλ εθπνκπήο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ επηιέμηκσλ βάζεη ησλ άξζξσλ 6 θαη 12 ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

Πεξηιακβάλνληαη εδψ α) ε «κνλάδα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ» (emission reduction unit – ERU), ε νπνία 

εθρσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζρεδίσλ θνηλήο 

εθαξκνγήο (Joint Implementation projects) θαη β) ε «πηζηνπνηεκέλε κείσζε ησλ εθπνκπψλ» (certified 

emission reduction - CER), πνπ εθρσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεραληζκνχ θαζαξήο αλάπηπμεο (Clean Development Mechanism - CDM). 

Ζ δηαζχλδεζε απηή δηεπθνιχλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε επξσπατθή κνλάδα 

γηα ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ελφο ηφλνπ CO2 (ΔU Allowance Unit- EUA) ζρεδηάζηεθε λα αληηζηνηρεί ζηε 

κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην (Assigned Amount Unit-AAU). Σα 

θξάηε κέιε πνπ θηινμελνχλ δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ ζην πιαίζην ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη «δελ εθρσξνχληαη κνλάδεο κείσζεο εθπνκπψλ 

(ERU) ή πηζηνπνηεκέλεο κεηψζεηο εθπνκπψλ (CER) γηα κεηψζεηο ή πεξηνξηζκνχο εθπνκπψλ αεξίνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο 

εθπνκπψλ, δεδνκέλνπ φηη θάηη ηέηνην ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηπιή θαηαγξαθή ησλ κεηψζεσλ ή 

πεξηνξηζκψλ ησλ εθπνκπψλ» (Αηηηνινγηθή ζθέςε 1 ηεο Απφθαζεο 2006/780/ΔΚ). Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

είλαη, εάλ ε ΔΔ πξέπεη λα εηζαγάγεη πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ εηζαγσγή δηθαησκάησλ απφ ην πιαίζην 

ηνπ ΟΖΔ (Lancaster R., 2009).  

Σν άξζξν 25 ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ πξνβιέπεη ηέινο ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκθσληψλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ κεηαμχ ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπκβαηψλ ππνρξεσηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εκπνξίαο εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κε απφιπηα αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί 

ζε άιιε ρψξα ή ζε ππν-νκνζπνλδηαθέο ή πεξηθεξεηαθέο νληφηεηεο. Δλδηαθέξνλ ζα είρε ε κειέηε κηαο 

ζηξαηεγηθήο κέηξσλ πίεζεο πξνο ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ΔΔ γηα πηνζέηεζε θαη δηαζχλδεζε 

ζπζηεκάησλ εκπνξίαο ξχπσλ (Dong Y. / Whalley J., 2008). 

 

7. Οη δχν πξψηεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκπνξίαο ξχπσλ 

ηα πιαίζηα ηνπ ΔΓΔ, ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ δελ θαζνξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ζε 

πεξηφδνπο πεξηζζνηέξσλ εηψλ, κέζνδνο πνπ επηηξέπεη λα ηζνζηαζκηζηνχλ ηπρφλ έθηαθηα γεγνλφηα θαη 

δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγή. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο πεξηφδνπο ή θάζεηο εκπνξίαο (Trading Period). 

Ζ πξψηε πεξίνδνο θαιχπηεη ηηο εθπνκπέο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007, 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαζίζηαληαη άθπξα. Οη βηνκεραλίεο πνπ ζπκκεηείραλ 

έιαβαλ ηα δηθαηψκαηα ρσξίο λα θαηαβάιινπλ θάπνην αξρηθφ αληίηηκν. Οηθνλνκηθφ θφζηνο πξνέθππηε 

ινηπφλ κφλν ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηελ άδεηα εθπνκπψλ. Σν ζχζηεκα ηεο δσξεάλ 

αξρηθήο παξαρψξεζεο απνηέιεζε δίθαηα αληηθείκελν θξηηηθήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα ζχζηεκα 

δεκνπξάηεζεο ησλ αξρηθψλ δηθαησκάησλ παξέρεη ζηηο βηνκεραλίεο ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ. Κξηηηθή έρεη επίζεο αζθεζεί θαη γηα ην δήηεκα ηεο κεηαθχιηζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ 

κεησκέλνπ (έσο αλχπαξθηνπ) θφζηνπο απφθηεζεο αδεηψλ θαηά ηελ πξψηε θάζε, θάηη πνπ δεκηνπξγεί 

εχθνια θέξδε γηα ηηο βηνκεραλίεο (windfall profits). Όπσο επεζήκαλε θαη ε Δπηηξνπή, ηα θαηλφκελα απηά 

δελ είλαη πξσηνθαλή ζην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ θαη πξνζθέξνπλ 

ρξήζηκα δηδάγκαηα γηα ηηο επφκελεο θάζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006).  

Γηαλχνπκε ζήκεξα ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2008 θαη ζα ιήμεη ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Καηά ηελ πεξίνδν απηή είλαη εκθαλέο φηη ε αγνξά σξηκάδεη 

ζηαδηαθά. Δίλαη ζεηηθφ άιισζηε φηη ε αγνξά δηεπξχλεηαη. ηε θάζε απηή ζπκκεηέρνπλ γηα παξάδεηγκα θαη 

θξάηε πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ, φπσο ε Ννξβεγία, ε Ηζιαλδία θαη ην Ληρηεζηάηλ. ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηεχξπλζεο, ζεκαληηθή εμέιημε απνηειεί θαη ε επηθείκελε έληαμε ηνπ αεξνπνξηθνχ ηνκέα ζην ΔΓΔ. 

 Γηαθαίλεηαη επίζεο ε βνχιεζε ηεο Δπηηξνπήο λα εθαξκφζεη απζηεξά ηα θξηηήξηα ηνπ ΔΓΔ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Δπηηξνπή απέξξηςε αξρηθά κεγάιν αξηζκφ ησλ ππνβαιιφκελσλ Δζληθψλ ρεδίσλ Καηαλνκήο 

Ρχπσλ. Σέινο, θαζψο ε δεχηεξε πεξίνδνο εκπνξίαο ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε πεξίνδν δεζκεχζεσλ ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, ε Δπηηξνπή έζεζε σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 5% πεξίπνπ ζε ζρέζε 
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κε ηα επίπεδα ηνπ 2005, έηζη ψζηε ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ ζην 

πιαίζην ηνπ Πξσηνθφιινπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008). 

 

8. Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Οη επηιερζείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηνπ ΔΓΔ θάιππηαλ κεγάιεο θιίκαθαο 

αθίλεηεο πεγέο, ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί επθνιφηεξα 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006). Ήδε απφ ην 2005, ε Δπηηξνπή είρε πξνηείλεη ηε δηεχξπλζε ηνπ ΔΓΔ, ψζηε 

λα θαιχπηεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο αεξνπνξίαο (COM (2005)459 ηειηθφ). Παξά ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο, ε 

Οδεγία 2003/87/ΔΚ ηξνπνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2008 απφ ηελ Οδεγία 2008/101/ΔΚ θαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο επεθηάζεθε ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο (άξζξα 3α-3δ), εηδηθφηεξα ζηηο «πηήζεηο απφ ή πξνο 

αεξνδξφκηα επξηζθφκελα ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε» (Παξάξηεκα Η θαη 

Απφθαζε 2009/450/ΔΚ).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εμαηξέζεηο απφ ηηο αεξνπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

γηα παξάδεηγκα νη ζηξαηησηηθέο, ηεισλεηαθέο θαη αζηπλνκηθέο πηήζεηο, νη πηήζεηο πνπ αθνξνχλ έξεπλα θαη 

δηάζσζε, νη ππξνζβεζηηθέο πηήζεηο, νη αλζξσπηζηηθέο πηήζεηο, νη πηήζεηο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο θιπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2009, ε Δπηηξνπή νξηζηηθνπνίεζε ηε ιίζηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη 

ην θξάηνο κέινο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα θάζε θνξέα εθκεηάιιεπζεο αεξνζθαθψλ 

(Καλνληζκφο 748/2009/ΔΚ). 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα δηθαησκάησλ γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3γ ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ. Σν 15% απηήο ηεο πνζφηεηαο ηίζεηαη ζε πιεηζηεξηαζκφ, 

ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη δσξεάλ. Κάζε θνξέαο εθκεηάιιεπζεο αεξνζθαθψλ δχλαηαη λα 

θαηαζέζεη αίηεζε γηα δηθαηψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλεκεζνχλ δσξεάλ (άξζξν 3
ε
 ηεο Οδεγίαο), 

θαηαλνκή πνπ ελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. [ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 3ζη ηεο Οδεγίαο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο αεξνζθαθψλ πνπ είλαη επηιέμηκνο κπνξεί λα 

δεηήζεη δσξεάλ θαηαλνκή δηθαησκάησλ απφ ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

αεξνζθαθψλ (3% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηθαησκάησλ πξνο θαηαλνκή)]. Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνλ εθπιεηζηεξηαζκφ ηνπ 15% ησλ δηθαησκάησλ, ηα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηηο δξάζεηο γηα 

αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ (άξζξν 3δ παξ. 4 ηεο Οδεγίαο). 

Μέξνο ησλ εζφδσλ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ζην Παγθφζκην Σακείν Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 

9. Οη δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ ζηελ Διιάδα θαη ην πξφβιεκα ηεο ΓΔΖ 

Ζ Οδεγία 2003/87/ΔΚ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΚΤΑ) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο - Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ - Αλάπηπμεο - Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, αξηζκ. 54409/2632/2004 

(ΦΔΚ 1931Β'), «χζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ Οδεγία 2003/87/ΔΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξάξηεκα Η, πξέπεη λα ιακβάλεη άδεηα εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ζ άδεηα απηή εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, δειαδή απφ ην Γξαθείν Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΓΔΓΔ), πνπ ππάγεηαη ζην 

ΤΠΔΥΩΓΔ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ε ΚΤΑ ππνρξεψλεη ην θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή εηήζηα επαιεζεπκέλε έθζεζε (βι. παξάξηεκα ΗV ηεο ΚΤΑ 

αιιά θαη απφθαζε 2004/156/ΔΚ). ε πεξίπησζε παξάβαζεο, ην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ πξνβιέπεη ηελ επηβνιή 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ (πξφζηηκν).  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, ε Διιάδα έρεη 

ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ειιεληθφ Δζληθφ ρέδην θαηαλνκήο γηα θάζε πεξίνδν, εηδηθφηεξα γηα 

ηελ πεξίνδν 2005-2007 (ΚΤΑ 36028/1604/2006, ΦΔΚ 1216Β') θαη ηελ πεξίνδν 2008-2012 (ΚΤΑ 

52115/2970/Δ103/2008, ΦΔΚ 2575Β'). Σν ειιεληθφ ρέδην θαιχπηεη πάλσ απφ 160 επηρεηξήζεηο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, φπσο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ, δηπιηζηήξηα, ηζηκεληνβηνκεραλίεο, θιπ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαηνρήο θαη ηεο κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ έρεη ζπζηαζεί θαη ζηελ Διιάδα ζρεηηθφ κεηξψν, ην νπνίν 

ηεξείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΔΓΔ (http://www.ekpaa.greekregistry.eu/). 

Σν πξφβιεκα ηεο ΓΔΖ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΔΓΔ ζηε ρψξα καο αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηε ΓΔΖ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επζχλνληαη γηα ην 74% εθπνκπψλ CO2 πνπ εμέπεκςαλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην ζχζηεκα ην 2006. Σν ίδην έηνο παξήρζεζαλ ζηε ρψξα καο 60 TWh (ηεξα-βαηψξεο) 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% ήηαλ απφ ιηγλίηε, ην 16% απφ πεηξειατθά πξντφληα, ην 18.7% 

απφ θπζηθφ αέξην, ην 14% απφ πδξνειεθηξηθά θαη ην 2.1% απφ αηνιηθά.  ε επίπεδν Δ.Δ. ν κέζνο φξνο 
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ζπλεηζθνξάο ησλ νξπθηψλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο παξαγνκέλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΓΔΖ Α. Εεξβφ, ε εηήζηα επηβάξπλζε ηεο ΓΔΖ γηα 

αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 1,3 δηο Δπξψ. Σν ηειηθφ φκσο πνζφ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ αγνξά κεηά ην 2013 θαη ελδέρεηαη ηειηθά λα θζάζεη ηα 2 δηο 

Δπξψ (ελδερφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο παλεπξσπατθά ζα επηθέξεη θπζηθά θαη αχμεζε ησλ ηηκψλ). Σν 

θφζηνο απηφ ζα κεηαθπιηζηεί πηζαλφηαηα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή κέζσ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ.  

 

10. Οη πξννπηηθέο ηνπ ΔΓΔ θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ελφςεη ηεο ηξίηεο θάζεο 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ΔΓΔ είλαη κελ βάζηκε, πξέπεη 

φκσο λα ιάβνπκε ππφςε φηη επξφθεηην ζηελ νπζία γηα «πεξίνδν καζεηείαο», ηεο νπνίαο ηα δηδάγκαηα 

θαινχκαζηε ηψξα λα αμηνπνηήζνπκε. Αληηθείκελν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ απνηέιεζε ινηπφλ ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζεί ε ηξίηε πεξίνδνο εκπνξίνπ ξχπσλ, ε πεξίνδνο δειαδή απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013.  

Αληί γηα ην ζχζηεκα ηεο δσξεάλ αξρηθήο παξαρψξεζεο, ε Δπηηξνπή είρε πξνηείλεη λα 

δεκνπξαηείηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Καηά ηελ πξψηε θάζε παξαρσξήζεθε 

πξάγκαηη κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηθαησκάησλ απφ απηά πνπ ρξεηάδνληαλ νη επηρεηξήζεηο (over-allocation), κε 

ζπλέπεηα ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά (Ellerman A. D. / Buchner B. K., 

2007). Δμαηηίαο ησλ ρακειψλ ηηκψλ, νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχζαλ λα αγνξάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ζηελ αγνξά 

αληί λα επελδχζνπλ ζε αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο.  

Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δεκνπξαηνχκελσλ δηθαησκάησλ 

πηνζεηήζεθε θαη ζα εθαξκνζηεί ζηελ ηξίηε θάζε (Council of the European Union, 2009). Έηζη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ, απφ ην 2013 θαη κεηά, ηα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε πιεηζηεξηαζκφ φια 

ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ θαηαλέκνληαη δσξεάλ (ζην άξζξν 10α θαη 10γ ηεο Οδεγίαο, γηα παξάδεηγκα, 

δσξεάλ θαηαλνκή πξνβιέπεηαη γηα ηελ αζηηθή ηειεζέξκαλζε). Έηζη, ην 2013, νη θνξείο ζα πξέπεη λα 

αγνξάζνπλ ην 20 % ησλ δηθαησκάησλ ζε πιεηζηεξηαζκνχο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα απμεζεί ζηαδηαθά ζην 70 % 

ην 2020, κε ζηφρν λα αλέιζεη ηειηθά ζην 100 % ην 2027 (Council of the European Union, 2009). Ζ 

κεηάβαζε απηή ζα ιάβεη ρψξα πνιχ πην γξήγνξα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζα ππνρξενχληαη λα αγνξάδνπλ ζε πιεηζηεξηαζκφ ην 

100% ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξν 10γ ηεο Οδεγίαο. 

Οη λνκηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ ζα ξπζκηζηνχλ κε θαλνληζκφ πνπ ε Δπηηξνπή 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη έσο ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2010 (άξζξν 10 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο). Σα δηθαηψκαηα ηεο ηξίηεο 

πεξηφδνπ, πνπ ζα εθρσξνχληαη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά, ηζρχνπλ γηα εθπνκπέο νθηαεηψλ 

πεξηφδσλ (άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο). Σα θξάηε κέιε απνθαζίδνπλ ηε ρξήζε ησλ εζφδσλ απφ ηε δεκνπξάηεζε 

ησλ δηθαησκάησλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ 50 % ησλ εηζπξάμεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο (αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ζπλεηζθνξάο ζην Παγθφζκην Σακείν Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλεξγείαο, κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο δάζσζεο θαη ηεο αλαδάζσζεο θιπ.).  

Ζ Δπηηξνπή έρεη επίζεο πξνηείλεη ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε άιια 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, «πέξαλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεηαμχ άιισλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ αινπκηλίνπ θαη απφ ρεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Αηηηνινγηθή ζθέςε ππ’αξηζκ. 15 ηεο 

Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ). Θεσξνχκε φηη νη ζπλζήθεο έρνπλ πιένλ σξηκάζεη, ψζηε λα γίλεη απνδεθηή κηα ηέηνηα 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ. 

Δίλαη ζεηηθφ θαηά ηε γλψκε καο ην γεγνλφο φηη ζηελ ηξίηε θάζε απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην ΔΓΔ, θαζψο απφ ην 2013 πξνζηίζεληαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

Γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ηα θνηλνηηθά κέηξα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ελέξγεηαο, αιιά λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (Αηηηνινγηθή 

ζθέςε ππ’αξηζκ. 25 ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ). Σν πξφβιεκα κε ηελ έληαμε ησλ εηαηξηψλ κεηαθνξψλ είλαη ν 

κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ θαη ε κηθξή ζρεηηθά πνζφηεηα εθπνκπψλ αλά θνξέα. Μηα ελδερφκελε ιχζε ζα 

ήηαλ ε έληαμε ησλ πξνκεζεπηψλ θαπζίκσλ ζε έλα ζχζηεκα cap-and-trade. Αλνηρηφ παξακέλεη επίζεο ην 

δήηεκα ηεο επέθηαζεο ηνπ ΔΓΔ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, κε ηελ ΔΔ λα δεζκεχεηαη φηη ζα πξνρσξήζεη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξηλ ην 2013, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Ναπηηιίαο (Αηηηνινγηθή ζθέςε ππ’αξηζκ. 4 ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ, βι. επίζεο Kageson P., 2007). 

Δπηζεκαίλνπκε επίζεο φηη ε ηξίηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ ζα ζπκπέζεη πηζαλφηαηα κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο λέαο ζχκβαζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ ζα δηαδερζεί ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Ζ 

αβεβαηφηεηα ησλ ζηφρσλ ππνλνκεχεη έηζη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ νξζή ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ αγνξά ησλ ξχπσλ (Paolella M. / Taschini L., 2008). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη ζεηηθή, κε ηελ απηνλφεηε 

επηζήκαλζε φηη ην ΔΓΔ δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ησλ ξχπσλ, αιιά 
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πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο πεξηβαιινληνινγηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Απαηηείηαη γεληθφηεξα κηα νηθνλνκηθή δνκή πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ (Burtraw D., 1996). Σν ΔΓΔ επηδέρεηαη ζαθψο βειηηψζεηο, δηαπίζησζε 

πνπ έρεη εκπεδσζεί θαη απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. Ο λένο ζρεδηαζκφο ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ ΔΓΔ θαη ηδίσο ν 

ζηαδηαθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαλνκήο δσξεάλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ απνηεινχλ αζθαιψο βήκαηα πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε. Αλακέλνπκε ηέινο κε ελδηαθέξνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε επίπεδν 

ΟΖΔ, πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα επαλεμεηάζνπκε ην ΔΓΔ θαη γεληθφηεξα ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζην ζέκα 

ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ππφ ην θσο ησλ λέσλ δηεζλψλ ζηφρσλ θαη 
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