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Περίληψη
Η καταπολέµηση του φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών είναι συνυφασµένη µε τη
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Ως προς αυτό, οι επιστήµονες
συµφωνούν ότι οι αναπτυγµένες χώρες θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους
περισσότερο από 80% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, αν σκοπεύουν να περιορίσουν σε
ασφαλή επίπεδα την κλιµατική αλλαγή στον πλανήτη.
Τα κράτη µέλη της διεθνούς κοινότητας, ως απάντηση στην παγκόσµια απειλή της
κλιµατικής αλλαγής, συµφώνησαν στο Πρωτόκολλο του Κιότο την µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το 2012 κατά 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο, που ετέθη σε ισχύ µόλις την 16η Φεβρουαρίου 2005, παρά το ότι
αναδεικνύεται εξαιρετικά ανεπαρκές για να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατά του
φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής, εντούτοις αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσµευόµενη από το Πρωτόκολλο του Κιότο, ανέλαβε να µειώσει τις
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 8% µέχρι το 2012, λαµβάνοντας µια σειρά
πολιτικών και νοµικών µέτρων. Το σηµαντικότερο από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου (ΕΣΕ∆Ε), του οποίου η πρώτη
περίοδος εφαρµογής στην ΕΕ άρχισε το 2005 και θα διαρκέσει ως το 2007. Αναπόσπαστα
συνδεδεµένα µε το ΕΣΕ∆Ε είναι τα Εθνικά Σχέδια Κατανοµής (ΕΣΚ∆Ε), τα οποία
κατανέµουν δικαιώµατα εκποµπής στις συµµετέχουσες στο ΕΣΕ∆Ε βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις. Οι τοµείς της βιοµηχανίας που συµµετέχουν στο ΕΣΕ∆Ε είναι σε θέση να
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πωλούν και να αγοράζουν δικαιώµατα εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου και µε αυτό τον
τρόπο να συµβάλλουν στην µείωση των εκποµπών εντός της ΕΕ µε το χαµηλότερο δυνατό
κόστος για αυτούς. Έτσι, µία επιχείρηση µπορεί να αξιοποιήσει τα δικαιώµατα που της
κατανεµήθηκαν από το ΕΣΚ∆Ε για να καλύψει τις πραγµατικές τις εκποµπές, να πουλήσει
δικαιώµατα που πλεονάζουν, καθώς πέτυχε πραγµατικές µειώσεις των εκποµπών της ή να
αγοράσει επιπλέον δικαιώµατα αν οι πραγµατικές της εκποµπές είναι υψηλότερες από αυτές
που της επιτρέπουν τα δικαιώµατα που της αποδόθηκαν από το ΕΣΚ∆Ε. Η φιλοσοφία του
ΕΣΕ∆Ε βασίζεται στο ότι τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να περιορίσουν τις εκποµπές CO2
από τον ενεργειακό και βιοµηχανικό τοµέα µέσω της βαθµιαίας µείωσης των
κατανεµούµενων δικαιωµάτων εκποµπής, η οποία µε τη σειρά της θα τους εξαναγκάσει να
αναζητήσουν και να εφαρµόσουν φιλικές προς το κλίµα τεχνολογίες.
Καθώς η πρώτη περίοδος δέσµευσης πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΣΕ∆Ε στην ισχύουσα
µορφή δεν αναµένεται να επιτύχει πραγµατικές µειώσεις εκποµπών στην ΕΕ. Και αυτό γιατί
τα περισσότερα κράτη µέλη κατένειµαν µέσω των ΕΣΚ∆Ε υπερβάλλουσες ποσότητες
δικαιωµάτων εκποµπής στις συµµετέχουσες εγκαταστάσεις, γεγονός που θα κρατήσει σε
χαµηλά επίπεδα τις τιµές των ∆Ε και συνακόλουθα δεν θα δηµιουργήσει την ανάγκη για
αναζήτηση καινοτόµων, φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών για τη µείωση των
εκποµπών. Σηµειωτέον, ότι τον στόχο της ΕΕ για συνολική µείωση των εκποµπών της κατά
8% αναχαιτίζει το γεγονός ότι στο ΕΣΕ∆Ε, δεν συµµετέχει ο τοµέας των µεταφορών, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για το 20% των εκποµπών στην ΕΕ. Σε γενικές γραµµές, για την
περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα και οικονοµική αποδοτικότητα του ΕΣΕ∆Ε κατά τη
δεύτερη περίοδο εφαρµογής του (2008-2012) κρίνεται αναγκαία η κατά το δυνατό αυστηρά
περιορισµένη κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής στις συµµετέχουσες εγκαταστάσεις και
ενδεχοµένως η συµµετοχή και άλλων τοµέων όπως οι µεταφορές.
Στην παρούσα εργασία µε τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων
Εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου και η εφαρµογή του στην Ελλάδα» περιγράφεται και
αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΕ∆Ε, µε σκοπό να
καταγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα.
Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται µέσα από την ακόλουθη διάρθρωση:
Στο Κεφάλαιο 1 καταγράφεται το διεθνές συµβατικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε για την
αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής και ειδικότερα η
«Σύµβαση-Πλαίσιο» των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή και το Πρωτόκολλο
του Κιότο που, µεταξύ των ευέλικτων µηχανισµών του, εισήγαγε και την εµπορία
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι διαστάσεις του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής στον
ευρωπαϊκό χώρο και καταγράφεται συνοπτικά η κοινοτική πολιτική για την αντιµετώπιση
του. Επιπλέον, επιχειρείται η προσέγγιση των βασικών αρχών και εννοιών στις οποίες
στηρίζεται το ΕΣΕ∆Ε ως οικονοµικό εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής.
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Στο Κεφάλαιο 3 επιχειρείται η διεξοδική ανάλυση του νοµικού πλαισίου που εισάγει την
εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής στον κοινοτικό χώρο µε λεπτοµερή αναφορά στην Οδηγία
2003/87/ΕΚ.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η εµπορία δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου στην αγορά.
Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφεται η πορεία προετοιµασίας της Ελλάδας για την υποστήριξη του
ΕΣΕ∆Ε και την αποτελεσµατική του λειτουργία.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση πτυχών του ΕΣΕ∆Ε σε συνάρτηση µε το
ειδικότερο ενδιαφέρον για το οποίο έχει θεσπισθεί, ήτοι την οικονοµικά αποδοτική µείωση
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Παρατίθενται σηµειακά συµπεράσµατα για το
θεσµικό πλαίσιο που έχει τεθεί και προτάσεις για την αξιόπιστη και λειτουργική εφαρµογή
του συστήµατος και την έγκαιρη προσαρµογή της ελληνικής διοίκησης και των ελληνικών
επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας περιλαµβάνει
τη µελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, µελέτη νοµοθετικών
κειµένων και καταγεγραµµένων πρακτικών, εκθέσεων που καταρτίστηκαν από κέντρα
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και επίσηµων εγγράφων και ανακοινώσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν αναζητήσεις σε επίσηµους δικτυακούς
κόµβους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή της επικοινωνίας µε
υπεύθυνους του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΕΚΠΑΑ.
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