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Πεξίιεςε 
 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ κεγάιεο αιιαγέο ζην θιίκα. Απηέο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

νθείινληαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (βηνκεραλία, παξαγσγή ελέξγεηαο, 

κεηαθνξέο θιπ). θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζα δηαξθέζνπλ αηψλεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη παγθνζκίσο, κε 

πξσηνβνπιία εζληθψλ θαη δηεζλψλ νληνηήησλ.  

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ, ηα δηάθνξα θξάηε εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Κάζε ρψξα 

ζρεδηάδεη ηελ θιηκαηηθή θαη ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή, εηζάγνληαο εξγαιεία, αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

θνπφο ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη ε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ 

παξνρήο θηλήηξσλ θαη πξνζπάζεηαο θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.  

Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα είλαη ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία, δειαδή εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, 

παξέρνληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα. Σα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά εξγαιεία, πνπ 

παξνπζηάδνληαη εδψ, είλαη: νη εκπνξεχζηκεο άδεηεο εθπνκπψλ, νη πεξηβαιινληηθνί 

θφξνη, νη εγγπεκέλεο ηηκέο, ηα εκπνξεχζηκα Πξάζηλα θαη Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά. 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δλψ ππάξρνπλ βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 

θάζε εξγαιείν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλά ρψξα θαη 

παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 
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Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά, Δ.Δ. 

 

 

 

 

 

 



Αμηνιφγεζε ηεο Παξνχζαο Καηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα Κπξηφηεξα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Κιηκαηηθή Αιιαγή                 

4 

 

Abstract 

 
In recent years, an enhanced greenhouse effect is noticed, followed by great 

climate changes. These changes are resulted from human activities (industry, energy 

production etc.) and its impacts will last for centuries. In order to confront with 

climate change, efforts are being realized in Europe and worldwide, with the initiative 

of national and international entities. 

In the context of these efforts, several countries implement policies using measures 

for the emissions reduction of greenhouse gases. Each country designs its climate and 

energy policies depending on its particularities and its obligation to the Kyoto 

Protocol. The objective of these instruments is the emissions reduction through 

providing incentives and stimulating environmental conscience. 

Among the policy measures, the fiscal ones are markedly widespread. These 

instruments are market-based and can motivate market participants, providing fiscal 

incentives. The main fiscal measures, presented here, are the: tradable permits, 

environmental taxes, feed-in tariffs, Green and White tradable Certificates. 

Each one of the above instruments focuses on certain objective, i.e. the promotion 

of renewable energy sources and the energy savings. While every instrument is 

designated by basic instruments, their design features vary per country and difficulties 

are met in their application for certain cases. 

 

 

Keywords: Climate Change, Fiscal Policy Measures, Emissions Permits, 

Environmental Taxes, Feed-in Tariffs, Green Certificates, White Certificates, EU. 
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Πξόινγνο 
 

 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Ζιεθηξηθψλ 

Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θπξίσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη 

αιινχ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο παγθνζκίσο, ζπλνςίδνληαο 

θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπο γηα ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο.  

 

Τπεχζπλνο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ήηαλ ν Καζεγεηήο θ. Η. Φαξξάο, 

ζηνλ νπνίν νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηελ αλάζεζε απηήο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

πνπ κνπ δφζεθε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα. 

 

Θα ήζεια ηέινο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο Γ. Εεπγψιε, Υ. 

Καξαθψζηα, Υ. Γνχθα θαη ζσλα Εαραξηά γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο.  
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1.1. Αληηθείκελν θαη ηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ 

Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο ηνπ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη 

πζηεκάησλ Απφθαζεο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ 

ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Ζ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ θ. Η. 

Φαξξά, Καζεγεηή ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ ηνπ 

ΔΜΠ. 

Σν πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ. Οη πξνζπάζεηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο εθθξάδνληαη θπξίσο κε 

πνιηηηθέο θαη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο φξνο 

«πνιηηηθά εξγαιεία» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο (κέηξα, κεραληζκνχο, 

πξνζεγγίζεηο, ηαθηηθέο), πνπ δηαζέηεη κηα θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο. 

Πξνεμέρνληα ξφιν ζηηο θιηκαηηθέο θαη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ θαηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνιηηηθήο, δειαδή εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη κεηξήζηκα. Ζ ζεκαζία ηεο 

ρξήζεο νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θαη‘επέθηαζε ηελ 

θιηκαηηθή πνιηηηθή ηνλίδεηαη ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν θαη ηεο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο 21. Δηδηθά ζην δεχηεξν θείκελν επηζεκαίλεηαη ε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ σο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αξρέο θάζε ρψξαο δχλαηαη λα ζπλδπάζνπλ 

εθηηκήζεηο γηα πεξηβαιινληηθά έμνδα. 

Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπο ζεκαζίαο γηα ηηο δηάθνξεο ρψξεο, φπνπ εθαξκφδνληαη, 

θαη ηεο πξφζεζεο άιισλ θξαηψλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηα απφ απηά, είλαη απαξαίηεηε 

ε αλάιπζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ε επηζθφπεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε απηά ζε ρψξεο, ηνλίδνληαο επηηπρεκέλεο θαη απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο θαη δπζθνιίεο εηζαγσγήο ηνπο. 

ηφρνο, ινηπφλ, απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνιηηηθήο γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηνπο γηα ηηο εμεηαδφκελεο 

ρψξεο. 

 

1.2. Φάζεηο Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Ννεκβξίνπ 

2007 θαη Ηνπιίνπ 2008 θαη ε πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε αλαιχεηαη ζηηο θάζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1.1. 
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ρήκα 1.1: Φάζεηο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Φάζε 1
ε
: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

θαη ησλ Πνιηηηθώλ Αληηκεηώπηζήο ηεο 

ηελ πξψηε θάζε εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έγηλε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

Φάζε 1
ε
  

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε ηνπ 

Φαηλνκέλνπ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη 

ησλ Πνιηηηθψλ Αληηκεηψπηζεο ηεο 

Φάζε 2
ε
  

Δπηζθφπεζε ησλ Κπξηφηεξσλ 

Οηθνλνκηθψλ Πνιηηηθψλ Δξγαιείσλ γηα 

ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Φάζε 3
ε
  

Γηεξεχλεζε ηεο Παξνχζαο Καηάζηαζεο 

ησλ Υσξψλ Δθαξκνγήο 

Φάζε 4
ε
  

χλνςε Κξίζηκσλ Παξακέηξσλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δξγαιείσλ γηα 

Δμεηαδφκελεο Υψξεο ηεο Δ.Δ. 

Φάζε 5
ε
  

Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ θαη 

Πξννπηηθέο γηα ην Μέιινλ 
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αληηκεηψπηζήο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά 

εξγαιεία θαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ.   

 

Φάζε 2
ε
: Δπηζθόπεζε ησλ Κπξηόηεξσλ Οηθνλνκηθώλ Πνιηηηθώλ Δξγαιείσλ γηα 

ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

ε απηή ηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ πξψηε θάζε. 

 

Φάζε 3
ε
: Γηεξεύλεζε ηεο Παξνύζαο Καηάζηαζεο ησλ Φσξώλ Δθαξκνγήο 

ηε ηξίηε θάζε ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε ρψξα εθαξκνγήο κε 

ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηε επηζθφπεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζήο ηνπο. 

Κξίλεηαη κάιηζηα θαζνξηζηηθή ε πνηφηεηα θαη ε αθξίβεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εχξεζε θξίζηκσλ παξακέηξσλ. 

 

Φάζε 4
ε
:  Σύλνςε Κξίζηκσλ Παξακέηξσλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Δξγαιείσλ γηα 

Δμεηαδόκελεο Φώξεο ηεο Δ.Δ. 

ε απηή ηε θάζε έγηλε ζχλνςε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ γηα ηα νηθνλνκηθά 

εξγαιεία ζε ρψξεο πνπ ηα εθάξκνζαλ κε παξφκνην ηξφπν.  

 

Φάζε 5
ε
: Δμαγσγή Σπκπεξαζκάησλ θαη Πξννπηηθέο γηα ην Μέιινλ 

ηε ηειεπηαία θάζε εμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη εμεηάζηεθαλ πηζαλέο πξννπηηθέο 

εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ζην κέιινλ.  

 

1.3. Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

Αξρηθά, δίδεηαη κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θχξηα ζεκεία ηεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο 

πεξηερνκέλσλ θαη ην θχξην πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ απνηειείηαη 

απφ ελλέα θεθάιαηα. Σέινο παξαηίζεληαη ε βηβιηνγξαθία. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν θάζε θεθαιαίνπ. 

 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή  

Πξφθεηηαη γηα ην παξφλ θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο, νη θάζεηο εθπφλεζεο ηεο θαη ην πεξηερφκελν θάζε θεθαιαίνπ. 
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Κεθάιαην 2: Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πνιηηηθέο Αληηκεηώπηζεο 

Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη νπζηαζηηθά ζε δχν κηθξφηεξα ππνθεθάιαηα. Σν 

πξψην απφ απηφ αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ε θιηκαηηθή 

αιιαγή. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο ζην κέιινλ. ηφρνο 

απηνχ ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο, ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ.  

Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα εξγαιεία αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα εξγαιεία απηά, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ νξηζκφ θαη ηα 

είδε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ.     

 

Κεθάιαην 3: Σύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ  

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζηνηρεία, ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ (ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο, θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ 

θαηαλεκεκέλσλ δηθαησκάησλ, θαηαλνκή θαη ρνξήγεζε δηθαησκάησλ, ιεηηνπξγία 

αγνξάο θαη δίθηπν πινπνίεζεο). πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη πεξηγξαθή ησλ 

επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Κηφην (Καζαξή Αλάπηπμε, Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγή θαη 

Γηεζλήο Δκπνξία Γηθαησκάησλ). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε 

γηα ηηο εκπνξεχζηκεο άδεηεο ζηελ Δ.Δ. θαη ζε άιιεο ρψξεο.  

 

Κεθάιαην 4: Πεξηβαιινληηθνί Φόξνη 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νξηζκφ, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζηνρνζεηνχκελνπο ζπκκεηέρνληεο, ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ (θφξνη γηα ηνλ άλζξαθα, ηηο εθπνκπέο θαη ηελ ελέξγεηα) θαη 

νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζε αξθεηέο ρψξεο, πνπ κεηψλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε γηα 

ρψξεο νη νπνίεο επέβαιιαλ ηέηνηνπο θφξνπο. 

 

Κεθάιαην 5: Δγγπεκέλεο Τηκέο 

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ νξηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ, θαζψο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηνπο. Γηα θάζε 

ρψξα γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί φζνλ αθνξά 

ηελ εηζαγσγή ησλ ηηκψλ.    

 

Κεθάιαην 6: Σύζηεκα Δκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθώλ 

ην έθην θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέηξνπ απηνχ, δειαδή 

κεξηθά ζηνηρεία, νη ζηφρνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ (πεγέο δήηεζεο γηα 

πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά, θαζνξηζκφο θαη θαηαλνκή ζηφρσλ, θαζνξηζκφο θαη 

πηζηνπνίεζε δηαθξηβσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο θαη 

επηβνιή, ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο θαη ιεηηνπξγία). Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη ην κέηξν απηφ. Δμεγείηαη, επίζεο, 
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ε έλλνηα ησλ Δγγπήζεσλ Πξνειεχζεσο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα δηεζληθή 

πξνζπάζεηα αγνξάο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

Κεθάιαην 7: Σύζηεκα Δκπνξίαο Λεπθώλ Πηζηνπνηεηηθώλ  

Σν έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ησλ 

Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ, κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ε αγνξά 

Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζε νξηζκέλα θξάηε. 

 

Κεθάιαην 8: Κξίζηκεο παξάκεηξνη ζηηο Δμεηαδόκελεο Φώξεο 

Δδψ, εληνπίδνληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη ησλ εξγαιείσλ φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

 

Κεθάιαην 9: Σπκπεξάζκαηα- Πξννπηηθέο  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ – ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ 

κειέηε. Έπεηηα πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηηο 

πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη ζην κέιινλ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη νη Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο 

ζηελ έξεπλα απηή.  
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Κεθάιαην 2
ν
 

Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πνιηηηθέο Αληηκεηώπηζεο  
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2.1. Σν Φαηλόκελν ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Σν θιίκα ηεο Γεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηκφζθαηξαο, 

σθεαλψλ, θξπφζθαηξαο (ρηφλη, πάγνη, ην κφληκα παγσκέλν ππέδαθνο ησλ πνιηθψλ 

πεξηνρψλ), βηφζθαηξαο θαη ιηζφζθαηξαο (έδαθνο θαη ππέδαθνο). Οη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο επέθεξαλ αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζηε κνξθή ηεο 

επηθαλεηαθήο ιηζφζθαηξαο, κε απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο σο θπζηθνχ 

κέζνπ παγίδεπζεο ηεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο λα εληαηηθνπνηεζεί. Ζ ζπζζψξεπζε 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πνζνηήησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αεξνιπκάησλ 

νδήγεζε ζε αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο ζε ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα. 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γεληθά, είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία. Σα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ην CO2 θαη ηνπο πδξαηκνχο) ζρεκαηίδνπλ 

έλα «ζηξψκα» πάλσ απφ ην έδαθνο ηεο Γεο ζε έλα νξηζκέλν χςνο, ψζηε αθνχ 

επηηξέςνπλ λα εηζέιζεη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ, απηή απνξξνθάηαη θαηά 

έλα κέξνο απφ ηε Γε θαη ηελ αηκφζθαηξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη ε Γε 

δεζηή κε κέζε ζεξκνθξαζία ζην επίπεδν ησλ 15 
o
C, ψζηε λα ππάξρεη δσή θαη 

αλάπηπμε. Γίρσο απηφ, ε Γε ζα ήηαλ θξχα πεξίπνπ -20 
o
C. ήκεξα, ε έλλνηα 

«θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» δελ αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή δηεξγαζία αιιά ζηελ 

έμαξζε απηήο, ιφγσ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο είλαη ηα εμήο: ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ην κεζάλην (CH4), ην νμείδην 

ηνπ αδψηνπ (Ν2Ο), νη πδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs), νη θσζθνξνθζνξνάλζξαθεο 

(PFCs) θαη ηα ζεην-εμαθζνξίδηα (SF6). Οη εθπνκπέο απηψλ ησλ αεξίσλ απηψλ 

πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, 

θαζψο θαη απφ ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη 

ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ. 

 

 

ρήκα 1: Παγθφζκηεο αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά ηνκέα 

γηα ην 2000. 
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ρήκα 2: Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά θεθαιή ην 2000. 

 

Κιηκαηηθή αιιαγή ζεκαίλεη αιιαγή ζην θιίκα ε νπνία απνδίδεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αιινηψλεη ηε ζχλζεζε ηεο παγθφζκηαο 

αηκφζθαηξαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θπζηθή θιηκαηηθή δηαθχκαλζε, 

πνπ παξαηεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γεληθά, ην θαηλφκελν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο (Climate Change), ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

(Global Warming) θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Greenhouse Effect) είλαη 

θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δπλεηηθέο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην παγθφζκην θιίκα.  

Έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί θάπνηεο αιινηψζεηο. Γηα ην δηάζηεκα 1880-1988 

δηαπηζηψζεθε κηα αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο ηεο ηάμεο ησλ 0,7
ν
C. Σν έηνο 2000 ε κέζε ζεξκνθξαζία ήηαλ 0,32

ν
C 

ςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ δηαζηήκαηνο 1961-1990, ελψ ε δεθαεηία ηνπ `90 

ήηαλ ε πην ζεξκή απφ ηφηε πνπ ππάξρνπλ κεηξήζεηο ηεο. 

Ζ ζηάζκε ησλ ζαιαζζψλ θαη ιφγσ δηαζηνιήο ηνπ λεξνχ (3/4 ηεο επηθάλεηαο ηεο 

γεο είλαη ζάιαζζα) θαη ιφγσ ηνπ ιηψζηκνπ ησλ αηψλησλ πάγσλ ηεο ζηεξηάο θαη ηεο 

Γξνηιαλδίαο, ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, έρεη ήδε αλέβεη κέρξη 25 εθαηνζηά. ηελ 

ηειεπηαία «ζεξκή» πεξίνδν ηεο γεο, πξηλ πεξίπνπ 120000 ρξφληα, φπνπ ε 

ζεξκνθξαζία ήηαλ θαηά 2 βαζκνχο παξαπάλσ απφ ηε ζεκεξηλή, ε ζάιαζζα ήηαλ 

θαηά 5 έσο 7 κέηξα ςειφηεξα απφ ζήκεξα. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ, ηα επφκελα 

ρξφληα, ε ζηάζκε αλέβεη έζησ θαη 2 βαζκνχο, ζα έρνπκε θάησ απφ ηε ζάιαζζα 

πνιιέο ζεκεξηλέο πεξηνρέο ζηεξηάο, φπσο ηα κεγάια θαη εχθνξα Γέιηα ησλ πνηακψλ, 

ηα ρακειά λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ, πνιιέο παξαζαιάζζηεο πφιεηο φπσο ε Νέα Τφξθε, 

ην Ματάκη, ην Λνλδίλν, ην Σφθην, ε αγθάε, ε Βνκβάε, ην Μπνπέλνο Άηξεο, ην 

Λέληλγθξαλη θ.ι.π. (Γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ν Θεξκατθφο ζα 

βπζηζζεί.). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη επίζεο αληηιεπηή ε κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, 

θαη θπξίσο ησλ δσλψλ βξνρήο, ε νπνία απμάλεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εμάηκηζεο 
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ησλ λεξψλ, επεηδή απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία. ε πεξηνρέο ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ έρνπλ 

εληαζεί νη βξνρέο, ελψ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ ζε ππνηξνπηθέο θαη ηξνπηθέο πεξηνρέο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. πνπ 

επηθξαηήζνπλ μεξαζίεο, απηέο εληείλνληαη θαη ζε δηάξθεηα θαη ζηνπο δείθηεο (ζρεη. 

πγξαζία, ζεξκνθξαζία θ.ι.π.). πνπ επηθξαηήζνπλ βξνρέο, απηέο πάιη παίξλνπλ ηε 

κνξθή θαηαηγίδσλ θαη «ζενκεληψλ» (κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα), κε απνηέιεζκα πιεκκχξεο θαη θαηαζηξνθέο. Σν ίδην θαη κε ηα ρηφληα θαη 

ηνλ παγεηφ. 

 

 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΟΖΔ, ε παξαηεξνχκελε θιηκαηηθή αιιαγή 

νθείιεηαη ζηνλ άλζξσπν κε πηζαλφηεηα 90% θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζα δηαξθέζνπλ 

ζίγνπξα αηψλεο. Πιεκκχξεο, μεξαζία θαη ηπθψλεο είλαη νη νξαηέο ζπλέπεηεο.  

Ζ έθζεζε αλαθέξεη πσο ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ζα απμεζεί απφ 1,1 έσο 

6,4 βαζκνχο Κειζίνπ έσο ην 2100, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, κε πηζαλφηεξε 

κηα άλνδν θαηά 1,8 έσο 4 βαζκνχο Κειζίνπ αλάινγα κε ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ. 

Σν θαηλφκελν είλαη αλαπφθεπθην θαη ζα δηαξθέζεη έσο θαη κηα ρηιηεηία. ηε 

πξνεγνχκελε έθζεζή ηνπ ην 2001, ην IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change- Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή) πξφβαιε αχμεζε απφ 

1,4 έσο 5,8 βαζκνχο Κειζίνπ.  

Ζ ζηάζκε ησλ σθεαλψλ ζα αλέβεη έσο ην ηέινο ηνπ αηψλα θαηά 18 έσο 59 

εθαηνζηά, ζε ζρέζε κε ην 1990, αλ θαη ε άλνδνο ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε, 

ζε πεξίπησζε πνπ ιηψζεη ην θάιπκκα πάγνπ ζηελ Αληαξθηηθή θαη ηε Γξνηιαλδία. Σν 

2001, ην IPCC πξνέβιεπε άλνδν θαηά 9 έσο 88 εθαηνζηά. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξνπηθψλ θπθιψλσλ θαη ηπθψλσλ ζα εληαζεί, κε 

πηζαλφηεηα 66% ελψ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 21νπ αηψλα ην θάιπκκα επηπιένληνο πάγνπ 

ζα εμαθαλίδεηαη ην θαινθαίξη απφ ηελ Αξθηηθή. Ξεξαζίεο αλακέλνληαη κε απμεκέλε 

ζπρλφηεηα ζε φιν ηνλ πιαλήηε. 

Αλ θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΖΔ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθφηεξε κέρξη ζήκεξα εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη πξνβιέςεηο ηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ 

ππεξαηζηφδνμεο, εθηηκνχλ νξηζκέλνη επηζηήκνλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε 
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έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Science, ε ζηάζκε ησλ σθεαλψλ αλπςψλεηαη ηαρχηεξα απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ΟΖΔ ην 2001. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ζηάζκε 

αλεβαίλεη κε ξπζκφ 3,3 ρηιηνζηά αλά έηνο, θαηά κέζν φξν, ζπγθξηηηθά κε 2 ρηιηνζηά 

αλά έηνο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ΟΖΔ. 

Αλ ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ιάβεη ζαξξαιέα κέηξα θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ νηθνλνκία ζα είλαη 

ζπγθξίζηκεο κε ηηο επηπηψζεηο ησλ παγθφζκησλ πνιέκσλ, πξνεηδνπνηεί ζεκαληηθή 

έθζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο. Ζ έθζεζε ηνπ Νίθνιαο ηεξλ, 

πξψελ νηθνλνκνιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank), εθηηκά φηη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα απαηηήζεη ην 1% ηνπ παγθφζκηνπ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο. Αλ φκσο δελ ιεθζνχλ κέηξα, νη επηπηψζεηο ζα θνζηίζνπλ 

απφ 5 έσο 20 θνξέο πεξηζζφηεξν. Σν θφζηνο απηφ είλαη ζπγθξίζηκν κε ηηο δεκηέο πνπ 

πξνθάιεζαλ ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (Γαιιηθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ). Ζ έθζεζε ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο πξνεηδνπνηεί επίζεο φηη αλ ε παγθφζκηα ζέξκαλζε αθεζεί αλεμέιεγθηε, 

200 εθαη. άλζξσπνη ζα γίλνπλ πξφζθπγεο γηα λα απνθχγνπλ ηηο πιεκκχξεο ή ηελ 

μεξαζία θαη έσο θαη ην 40% ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζα εμαθαληζηεί. 

Σν 1990, ηα Ζλσκέλα Έζλε, αληαπνθξηλφκελα ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εμαηηίαο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, μεθίλεζαλ κηα 

δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ (ςήθηζκα 45/212) πνπ θαηέιεμε ην 1992 (Παγθφζκηα 

Γηάζθεςε ηνπ Ρίν) ζηε ζέζπηζε ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο (UNFCCC). Απφ ηφηε πνπ ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπλέρηζαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ εθείλσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο θαηέιεμαλ ζηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαηά 

ηελ ηξίηε δηάζθεςε ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (Conference of Parties-COP3) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κηφην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997. Χζηφζν, ην πξσηφθνιιν 

πήξε ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή ζηελ έβδνκε δηάζθεςε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

(COP7) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μαξαθέο ζηα ηέιε ηνπ 2001. Σν επφκελν βήκα 

είλαη ε επηθχξσζή ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν.   

Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο έρνπλ ζπκθσλήζεη – βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο – λα κεηψζνπλ έσο ηα 

έηε 2008-2012 ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 5% ζε ζρέζε 

κε ηνλ κέζν φξν ησλ επηπέδσλ ηνπ 1990. Κάζε ρψξα πνπ ππέγξαςε ην πξσηφθνιιν 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζέζπηζε ηξφπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Παξφιν πνπ νξηζκέλα έζλε 

επέιεμαλ λα κελ πηνζεηήζνπλ ην πξσηφθνιιν, σζψληαο νξηζκέλνπο λα 

παξαηεξήζνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα κεηέσξν πξψην βήκα, ε ζπκθσλία ηνπ Κηφην 

ζεκαηνδνηεί σζηφζν κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ θξαηψλ θαη καξηπξά ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.   
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2.2. Δξγαιεία Πνιηηηθήο  γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηνπ 

Φαηλνκέλνπ 

Οη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

εθθξάδνληαη θπξίσο κε πνιηηηθέο θαη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Ο φξνο «πνιηηηθά εξγαιεία» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο (κέηξα, 

κεραληζκνχο, πξνζεγγίζεηο, ηαθηηθέο), πνπ δηαζέηεη κηα θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο. 

Πξνεμέρνληα ξφιν ζηηο θιηκαηηθέο θαη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ θαηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνιηηηθήο, δειαδή εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη κεηξήζηκα. 

 

2.2.1. Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Πνιηηηθήο 

2.2.1.1. Οξηζκόο 

Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη 

θαη‘επέθηαζε ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή ηνλίδεηαη ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν 

θαη ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 21. Δηδηθά ζην δεχηεξν θείκελν επηζεκαίλεηαη ε ρξήζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ σο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αξρέο θάζε ρψξαο 

δχλαηαη λα ζπλδπάζνπλ εθηηκήζεηο γηα πεξηβαιινληηθά έμνδα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαηά ηνλ πην ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν (UNEP-United 

Nations Environment Programme, 1994). Σα νηθνλνκηθά πνιηηηθά εξγαιεία νξίδνληαη 

απφ ηνλ OECD (Organization of Economic Cooperation and Development-

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) σο «ηα εξγαιεία, πνπ 

επεξεάδνπλ ηα νθέιε θαη ηηο δεκηέο ελαιιαθηηθψλ πξάμεσλ (επηινγψλ), νη νπνίεο 

είλαη πξνζηηέο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο/αληηπξνζψπνπο (agents) θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνο φθεινο ηνπ 

πεξηβάιινληνο». 

Γηα ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ή εξγαιεία βαζηζκέλα ζηελ 

αγνξά (market-based instruments) ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί επεξεαζκνχ ηεο 

αγνξάο θαη πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επηινγήο ζηνπο ζηνρνζεηνχκελνπο 

ζπκκεηέρνληέο ηνπο. Υαξαθηεξίδνληαη σο κεραληζκνί επεξεαζκνχ ηεο αγνξάο, γηαηί 

ελεξγνπνηνχλ άκεζα ή έκκεζα ηηο επηινγέο ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ θαηαλαισηή. Έλα 

νηθνλνκηθφ εξγαιείν επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, αιιάδεη ηελ απφθαζε ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Σα εξγαιεία απηνχ ηνπ ηχπνπ παξέρνπλ ηα κέζα ζε κία θπβέξλεζε, γηα λα 

αληηκεησπίζεη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ζέκαηα, πξνσζψληαο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, επεξεάδνληαο ζπλήζεηεο θαη κνληέια 

θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα ηα εξγαιεία απηά απνηεινχλ ζεκαληηθή 

πεγή εζφδσλ. 

 

2.2.1.2. Δίδε νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο 

Σα είδε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο είλαη ηα εμήο: 

1. Δμποπεύζιμα δικαιώμαηα/άδειερ: χκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ, θάζε πεγή πνπ ξππαίλεη, ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη άδεηα, γηα λα 
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εθπέκπεη ζηνλ αέξα ή λα απνβάιιεη ζην λεξφ ή ην έδαθνο ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα θαζνξηζκέλεο νπζίαο. Απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο είηε δσξεάλ είηε κε θάπνηα πιεξσκή. ε πεξίπησζε πνπ ε πεγή απηή 

εθπέκςεη ή απνβάιιεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο νπζίαο, ζα πξέπεη λα 

αγνξάζεη επηπιένλ άδεηεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθνξά. Δμαζθαιίδεη ηα 

δηθαηψκαηα απηά είηε κέζσ παξαγσγήο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (απφ 

πξνγξάκκαηα Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο θαη Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο) 

είηε κέζσ αγνξαπσιεζηψλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ πζηεκάησλ Δκπνξίαο 

Δθπνκπψλ.  

2. Δμποπεύζιμα πιζηοποιηηικά: Σα πηζηνπνηεηηθά δχλαληαη λα αλήθνπλ ζηελ 

παξαπάλσ θαηεγνξία κε ηε δηαθνξά πσο ε ππνρξέσζε έγθεηηαη ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά) ή ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά).  

3. Δπιδοηήζειρ: Δίλαη φιεο νη κνξθέο θξαηηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε 

ξππαίλνληεο κε ζθνπφ επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (φπσο γηα ΑΠΔ). Οη 

επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα έζνδα ησλ ρξεψζεσλ, άιια θξαηηθά 

έζνδα ή θαη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

4. Φόποι/Χπεώζειρ: Αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ πεγέο πνπ 

πξνθαινχλ ξχπαλζε. 

 

2.2.2. Άιια εξγαιεία πνιηηηθήο 

Δθαξκφδνληαη δηάθνξα πνιηηηθά εξγαιεία κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ. Σέηνηα 

εξγαιεία εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, είλαη εζεινληηθέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (γηα δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο (Research and Development-R&D) ή γηα θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο 

εθπνκπψλ) θαη εξγαιεία ηχπνπ «Δπηβνιή θαη Έιεγρνο» («Command and Control»), 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξφηππα φπσο αλψηαηα επίπεδα ξχπαλζεο. 

 

ηα επφκελα θεθάιαηα, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο. Απηά ηα εξγαιεία είλαη ηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ηα 

ζπζηήκαηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ θαη Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ, ηα δηάθνξα είδε 

πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ θαη νη εγγπεκέλεο ηηκέο. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Σύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ 
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3.1. Βαζηθά ζηνηρεία 

Σα εκπνξηθά δηθαηψκαηα εθπνκπψλ πξνηάζεθαλ σο εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο απφ ηνπο Crocker (1966) θαη Dales (1968), αιιά κφλν ζρεηηθά πξφζθαηα 

έιαβαλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή (Hahn R., 1999) θαη ηδηαίηεξα κεηά ην πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην ην 1997.  

Μεηά ηηο δχν πξψηεο πλφδνπο πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (Conference of Parties-

COP) ζην Βεξνιίλν θαη ηε Γελεχε κε ζέκαηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε κείσζε 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε επφκελε ζχλνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζην Κηφην ηεο Ηαπσλίαο φπνπ ζπκκεηείραλ 125 ππνπξγνί θαη 

ηειηθά απνδέρζεθαλ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Σν πξσηφθνιιν απηφ απεηέιεζε 

νξφζεκν γηα ηε δηεζλή θαη ηηο εζληθέο θιηκαηηθέο πνιηηηθέο θαζψο θαη κηα νπζηαζηηθή 

λνκηθή δέζκεπζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο πνπ ην ππέγξαςαλ ζρεηηθά κε 

ηελ απφ θνηλνχ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5,2% κε 

φξην αλαθνξάο ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ έηνπο 1990 γηα ηελ πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο 

2008-2012. Κάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίζηεθε σο κηα πνιπεζληθή νκάδα, 

αθνχ ην πξσηφθνιιν επηηξέπεη ηέηνηνπ είδνπο ζρεκαηηζκνχο, κε πνζνζηφ κείσζεο 

8%. Οη ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ κεξίδην ζηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ γηα ηε 

κείσζε εθπνκπψλ, δειαδή δηαθνξεηηθή δέζκεπζε αλάινγα κε ην βαζκφ αλάπηπμεο 

θάζε ρψξαο. Δάλ ηειηθά κηα ρψξα δελ επηηχρεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο σο πξνο ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ηφηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζην πνζνζηφ, πνπ έπξεπε λα 

επηηχρεη θαη ζην πνζνζηφ, πνπ πέηπρε, πξνζηίζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, ζην πνζνζηφ 

ηεο γηα ηελ επφκελε δεζκεπηηθή πεξίνδν 2012-2016. 

Σν πξσηφθνιιν δε δεζκεχεη νπζηαζηηθά ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα. Οχηε πεξηιακβάλεη μερσξηζηφ άξζξν γηα θξάηε 

πνπ ζα αλαιάβνπλ δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο εζεινληηθά. Ζ ζπκκεηνρή φκσο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζεσξείηαη αλαγθαία, αθνχ κέρξη ην κέζν ηεο επφκελεο 

δεθαεηίαο, πξνβιέπεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. κσο νη ρψξεο απηέο δε θαίλνληαη δηαηεζεηκέλεο λα 

ζπκκνξθσζνχλ ή λα αιιάμνπλ, θαζψο απηφ ζα αληηζηνηρνχζε ζε κείσζε ησλ ξπζκψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Δπίζεο ην νηθνλνκηθφ βάξνο, πνπ αληηκεησπίδεη κηα 

ρψξα ή κηα νκάδα ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

απέλαληη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην είλαη ζεκαληηθφ. 

 

3.2. ηόρνη 

Με ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ βνεζηέηαη θαη κηα ρψξα 

θαη νη ηνκείο ηεο ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηχρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο πξνο ην Κηφην 

κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν (ρακειφηεξν θφζηνο κείσζεο)
1
. Απηφο είλαη ν 

πξψηνο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γεχηεξνο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε εκπεηξίαο γη‘απηφ ην πνιηηηθφ εξγαιείν 

πξηλ απφ ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο Γηεζλνχο Δκπνξίαο Δθπνκπψλ ην 2008. Ζ 

                                                           
1
 Ζ Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ (USA Environmental Protection Agency-EPA) 

ππνιφγηζε πσο ην «Lead Phasedown Program» πνπ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη πνπ 

πεξηειάκβαλε ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ, εμνηθνλφκεζε ζηε βηνκεραλία πεξίπνπ ην 20% ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ θφζηνπο (World Bank).  
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αληαγσληζηηθφηεηα νδεγεί ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ 

εκπνξίαο εθπνκπψλ κε θίλεηξν ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηήζνπλ κέζσ πξφσξεο 

έλαξμεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σξίηνο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εζληθήο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο. ρεδφλ φια ηα εζληθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο 

εθπνκπψλ κεηά απφ ην Κηφην εηζάγνληαη σο πξφζζεην πνιηηηθφ εξγαιείν γηα έιεγρν ή 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σα πξνυπάξρνληα θιηκαηηθά 

πνιηηηθά εξγαιεία είλαη απνδνηηθά, αιιά φρη ζην βαζκφ πνπ αλακελφηαλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηφο ήηαλ θη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο εηζαγσγήο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη δεπηεξεχνληεο αληηθεηκεληθνί ζηφρνη κε ηελ εηζαγσγή 

ζπζηεκάησλ εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, φπσο ε επίηεπμε πξφζζεησλ 

πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Ζ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αεξίνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο 

εθιπφκελεο πνζφηεηαο άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή άιισλ ξχπσλ. 

Άιινο δεπηεξεχνλ ζηφρνο είλαη ε ειάηησζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξηίνπ. Σα πνιηηηθά 

εξγαιεία ηχπνπ «επηβνιήο θαη ειέγρνπ» (Command and Control) απαηηνχλ απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα. 

Σα ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ κεηαθέξνπλ ηελ επζχλε απηψλ ησλ απνθάζεσλ 

ζηηο πεγέο εθπνκπήο. Γειαδή, ξπζκηζηέο, δηαρεηξηζηέο ή ρεηξηζηέο πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ ην επίπεδν εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα κέζα ειέγρνπ θαη ηηο 

δξάζεηο, πνπ ελδερνκέλσο ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

πνπ αλέιαβαλ ή ηνπο αλαηέζεθαλ. 

Δπίζεο, ζηφρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ 

θιηκαηηθψλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ νδεγψληαο ζε βέιηηζηε πνιηηηθή κίμε θαη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

 

3.3. Υαξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ επηινγέο ζε ζρέζε κε: 

1) Σηο ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο 

2) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ θαηαλεκεκέλσλ εθπνκπψλ θαη θαηαλνκή 

δηθαησκάησλ 

3) Σε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ 

4) Σε ιεηηνπξγία αγνξάο 

5) Σν δίθηπν πινπνίεζεο 

 

3.3.1. ηνρνζεηνύκελεο νκάδεο 

πκκεηέρνληεο είλαη φινη νη ηνκείο, ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο απνηεινχλ 

αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο φπσο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο (δηπιηζηήξηα, 

παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξαγσγνί θαπζίκσλ), βηνκεραληθνί ηνκείο 

(βηνκεραλίεο ράξηνπ θαη ραξηνπνιηνχ, ρεκηθέο βηνκεραλίεο, ηνκείο κε θαχζε, 

βηνκεραλίεο νξπθηψλ). 
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Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ηνκέσλ, πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζχζηεκα εμαξηάηαη 

απφ ηηο πξνζέζεηο απηψλ, πνπ ζα ιάβνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ζ επηινγή είλαη 

δχζθνιε, ιφγσ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ, φπσο ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο πεγψλ εθπνκπήο, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, ηα πνζνζηά ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο 

εζληθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ν ξφινο ηνπο γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα αέξηα νη εθπνκπέο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ (ζηνρνζεηνχκελα αέξηα). Ζ πιεηνςεθία ησλ ήδε ελ ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ εκπνξίαο εθπνκπψλ θαιχπηεη ηηο εθπνκπέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αεξίνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Παξφιν, πνπ ε Γηεζλήο 

Δκπνξία Δθπνκπψλ επηηξέπεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ εθπνκπψλ φισλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ππάξρνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ απνηξέπνπλ ηελ εκπνξία 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο φισλ ησλ αεξίσλ. Οη ηερληθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ ζην 

γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ αθξηβείο θαη επηβεβαησκέλεο κεηξήζεηο ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ εθηφο ηνπ CO2. Απηφο είλαη θη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε Οδεγία ηεο 

Δ.Δ. πεξηέιαβε αξρηθά κφλν ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. πλήζσο νη 

εθπνκπέο ηνπ αεξίνπ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ηεο ρψξαο/εηαηξείαο ή νη εθπνκπέο ηνπ αεξίνπ, πνπ ζπλδένληαη κε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο εκπνξηθή κνλάδα ζε έλα 

ηέηνην ζχζηεκα εκπνξίαο. Ζ πηνζέηεζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ κε έλα κφλν 

αέξην δηεπθνιχλεη ηελ επαιήζεπζε ησλ παξαγφκελσλ κεηψζεσλ κφλν γηα εθείλν ην 

ζπγθεθξηκέλν αέξην. 

 

3.3.2. Καζνξηζκόο ηνπ πνζνύ θαηαλεκεκέλσλ εθπνκπώλ θαη 

θαηαλνκή δηθαησκάησλ 

Ζ ρψξα ή ε επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ην ζπλνιηθφ επηηξεπφκελν πνζφ 

εθπνκπψλ, πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο ηνκείο ή ηηο κνλάδεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

ζχζηεκα. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηνκέσλ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην «ηζηνξηθφ πνζνζηφ» ηνπο σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

εζληθέο εθπνκπέο γηα ην ή ηα αέξηα θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ην αλακελφκελν πνζνζηφ 

ηνπο ζηηο εζληθέο εθπνκπέο ζχκθσλα κε ην ζελάξην «αλακελφκελεο εμέιημεο» θαη ην 

αλακελφκελν πνζνζηφ ηνπο γηα πξνζέγγηζε ηχπνπ «ειάρηζην θφζηνο» (Harrison D. 

θαη Radov D., 2002). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κέρξη ζηηγκήο θαηαγεγξακκέλσλ ζπζηεκάησλ εκπνξίαο 

εθπνκπψλ είλαη ηχπνπ «αλψηαην φξην θαη εκπνξία» (cap and trade). Σν πην 

επηηπρεκέλν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ην Πξφγξακκα 

μηλεο Βξνρήο ησλ ΖΠΑ (Acid Rain Program). ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ζπζηήκαηα, ε 

θπβέξλεζε κηαο ρψξαο ή κηα εηαηξεία ζέηεη «αλψηαην φξην» (cap) ζηηο ζπλνιηθέο 

εθπνκπέο ηνπ ή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο δηθαησκάησλ θαη δηαλέκεηαη ηζφηηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Κάζε ζπκκεηέρσλ δχλαηαη λα εκπνξεπζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλάινγα κε ην αλ επηηεχρζεθαλ νη απαξαίηεηεο κεηψζεηο εθπνκπψλ ή φρη. Αλ θαη ηα 

έμνδα είλαη πςειφηεξα ζηελ έλαξμε, ζα επηβιεζνχλ ζρεηηθά ρακειφηεξα έμνδα 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο ην ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη θαη εθφζνλ είλαη επηηπρεκέλν 

(Janssen J., 2000). 

Τπάξρνπλ θαη θάπνηα ζπζηήκαηα ηχπνπ «θαηψηαην φξην θαη πίζησζε» (baseline 

and credit), φπσο ην Καλαδηθφ πξφγξακκα PERT. ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ζπζηήκαηα, 
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ε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο ή κηα εηαηξεία νξίδεη βαζηθή γξακκή (επίπεδν) γηα ηηο 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηνπ ή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ βαζηθή απηή γξακκή 

κπνξεί λα είλαη εθπεκπφκελε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά θεθαιήλ ή αλά 

ΑΔΠ (Janssen J., 2000). Οη εθπνκπέο θάζε ζπκκεηέρνληα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

θάησ απφ απηή ηε γξακκή. Δδψ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ «πηζησηηθέο κνλάδεο» 

(credits) γηα ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ, πνπ επηηπγράλνληαη σο πξνο απηή ηε βαζηθή 

γξακκή. Δάλ θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή 

γξακκή, ηφηε κπνξεί λα κεηαθέξεη ηηο πξφζζεηεο εθπνκπέο (πηζησηηθέο κνλάδεο) ζε 

επφκελε πεξίνδν ζπκκφξθσζεο ή λα ηηο πσιήζεη. Δδψ, αληίζεηα, ζηελ έλαξμε ηα 

έμνδα είλαη ρακειφηεξα αιιά εκθαλίδνπλ πςειφηεξα έμνδα ζπλαιιαγψλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

3.3.3. Υνξήγεζε δηθαησκάησλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ζε ζπζηήκαηα ηχπνπ «αλψηαην 

φξην θαη εκπνξία», φπσο ε ειεχζεξε ρνξήγεζε δειαδή ε δσξεάλ ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ. Απηφο ν ηχπνο παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα πσο ελδερνκέλσο νη 

πξνζπάζεηεο γηα κείσζε εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα επηβξαδπλζνχλ, 

αθνχ νη εηαηξείεο δε ζα αλαγθαζηνχλ άκεζα λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Απηφο ν ηξφπνο ρνξήγεζεο επηιέγεηαη απφ/θαη γηα εηαηξείεο 

πνπ εμάγνπλ ζε δηεζλείο αγνξέο. 

Δπίζεο, άιινο ηξφπνο ρνξήγεζεο είλαη ε δεκνπξαζία, δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

ηα δηθαηψκαηα πσινχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνλ πςειφηεξν πιεηνδφηε. Οη 

θπβεξλήζεηο πξνηηκνχλ απηή ηε κέζνδν γηαηί παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

έξεπλα λέσλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ θαη δεκηνπξγεί εηζνδήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή άιιν ζθνπφ 

(έζνδα πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο). Οη επηρεηξήζεηο, πάιη, απνθεχγνπλ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ιφγσ ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ. 

Απφ ηηο εηαηξείεο επηιέγεηαη επίζεο ε κέζνδνο ησλ ηζηνξηθψλ εθπνκπψλ, πνπ 

αθνξά ζηελ ειεχζεξε, απηφκαηε ρνξήγεζε πνζνζηψζεσλ κείσζεο αλάινγα κε ηηο 

ησξηλέο ή ηηο ηζηνξηθέο εθπνκπέο ή ηα ζηνηρεία απφ ηε ρξήζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ. 

Παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: α) εμαζθαιίδεη ζηηο εηαηξείεο ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα γηα επελδχζεηο θαζψο δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα δεκνπξαζία, β) έρνπλ 

ζπλήζσο θζελφηεξε πξφζβαζε ζε δάλεηα ηξαπεδψλ θαη θεθαιαηνπρηθέο αγνξέο, ιφγσ 

ηεο λννηξνπίαο ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο, γ) πξνζαξκφδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν επελδχζεψλ ηνπο. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο 

κεζφδνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθέο 

εθπνκπέο. 

Παξφκνηα ηαθηηθή κε ηελ πξνεγνχκελε είλαη ε ρνξήγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

εμφδνπο (output based). Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη πνζνζηψζεηο ρνξεγνχληαη κε 

βάζε ηελ ησξηλή δξαζηεξηφηεηα ή ηε δξαζηεξηφηεηα πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηηο εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη ή παξάγνληαλ αλά κνλάδα 

εμφδνπ (παξαγσγή). 

Ζ αμηνιφγεζε (benchmarking) αλαθέξεηαη ζηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ζε παιαηέο 

θαη λέεο πεγέο εθπνκπψλ ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππα απφδνζεο. Γελ επλνεί ηηο 

αλεπαξθείο ζε απφδνζε επηρεηξήζεηο. 
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Τπάξρεη επίζεο ην δήηεκα λέσλ ζπκκεηερφλησλ. Έλα ζχζηεκα εκπνξίαο 

εθπνκπψλ κπνξεί λα δερζεί λέεο εηζφδνπο ή κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ εζεινληηθή 

είζνδν πεγψλ. Αλ θαη έλα  ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φζεο 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πεγέο κπνξεί, απηφ κπνξεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα κελ 

είλαη πξαθηηθφ. 

 

3.3.4. Λεηηνπξγία αγνξάο 

ιεο νη άδεηεο/δηθαηψκαηα εθδίδνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

(ρξφλνο δσήο άδεηαο-permit life). Ο θάηνρνο ησλ αδεηψλ/δηθαησκάησλ κπνξεί λα ηα 

πσιήζεη ή λα ηα θξαηήζεη θαη λα ηα πσιήζεη ηα επφκελα έηε (ζπζζψξεπζε ή 

απνηακίεπζε-banking or saving). Δίλαη έλαο εχθακπηνο κεραληζκφο δεδνκέλνπ φηη 

επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε ρψξαο, γηα λα απνθαζίζεη πφηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην δηθαίσκα. Δάλ απνδεηρζεί φηη κηα εηαηξεία δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί ηειηθά σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη έρεη πσιήζεη ηα δηθαηψκαηά 

ηεο ζε άιιε, ηφηε ν αγνξαζηήο δελ ζα επηζηξέςεη ηα αγνξαζκέλα δηθαηψκαηα. 

Αληίζηνηρα ππάξρεη θαη ν κεραληζκφο δαλεηζκνχ (borrowing), ν νπνίνο επηηξέπεη ζε 

πεγή εθπνκπήο λα δαλεηζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα δηθαηψκαηα, πνπ είλαη δηαζέζηκα 

γηα κηα κειινληηθή πεξίνδν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα 

εκπνξίαο εθπνκπψλ δελ επηηξέπνπλ απηή ηε δηεπθφιπλζε. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επηβάιινληαη απζηεξέο πνηλέο. Ζ απζηεξή πνηλή 

δίλεη ην θίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο λα ειέγρνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο 

θαη φρη απιψο λα πιεξψλνπλ ην πξφζηηκν. Δάλ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ δελ αλαθέξεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή, πξέπεη λα ηεξκαηηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

ζχζηεκα. Άιινο ηξφπνο λα «ηηκσξεζεί» έλα κέινο πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη είλαη θαη ε 

επηβνιή πξφζζεησλ πνζψλ εθπνκπψλ (Tietenberg T. et al., 1998). 

ηαλ ε ηηκή δηθαησκάησλ ή πνζφζησζεο θαζνξηζζεί, ηφηε κπνξεί λα ππάξμεη 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δάλ ε ηηκή είλαη 

πςειή, ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηθαηψκαηα ή πνζνζηψζεηο ζηελ αγνξά 

εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σφηε ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά δελ είλαη ζε 

ηζνξξνπία θαη εκπνδίδεηαη ε είζνδνο λέσλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε 

πεξίπησζε ησλ πςειψλ ηηκψλ, κηα ιχζε είλαη ε νξνθή ηηκψλ (price ceiling). 

Τπάξρεη κεραληζκφο ειέγρνπ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ζηνρνζεηνχκελσλ ζπκκεηερφλησλ. Οη δαπάλεο ζπλαιιαγήο απνηεινχλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ελφο πξντφληνο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε θπβέξλεζε θαιχπηεη δαπάλεο ζπλαιιαγψλ γηα παξαθνινχζεζε ησλ 

εθπνκπψλ θαη ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ηαλ νη δαπάλεο απμάλνληαη, 

ε ηηκή ησλ δηθαησκάησλ πξνο πψιεζε απμάλεηαη επίζεο (Stavins R., 1995). Καηά ην 

άλνηγκα κηαο αγνξάο εθπνκπψλ, αλακέλνληαη πςειέο δαπάλεο ζπλαιιαγψλ νπφηε θαη 

κείσζε ησλ θεξδψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ (Weiner J., 2000). 

 

3.3.5. Γίθηπν πινπνίεζεο 

ιεο νη αλαθνξέο-εθζέζεηο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο θαη εθπνκπέο πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απαηηείηαη επίζεο θαη ε δεκνζίεπζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε εθπνκπέο θαη ζπλαιιαγέο ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ ή ζε εηήζηεο εθζέζεηο (Tietenberg T., 1998). Οπφηε έλα ζχζηεκα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ρξεηάδεηαη θαηάινγν εθπνκπψλ θαη θαηάινγν ζπλαιιαγψλ 
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πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο πεγέο, ηηο πνζφηεηεο θαη ηα είδε εθπνκπψλ, ηηο κεηαθνξέο, 

ηηο ηηκέο δηθαησκάησλ, ηηο εκεξνκελίεο ζπλαιιαγψλ θαη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ δηθαησκάησλ. Ζ θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ εμαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί αξκφδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

εθπνκπψλ θαη ηεο αγνξάο πνπ ζα εγθξίλεη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ, 

ζα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ εθζέζεσλ, ζα εθδίδεη ηηο άδεηεο/δηθαηψκαηα θαη ζα 

πξνβαίλεη ζε επηζεσξήζεηο ψζηε λα επηβεβαηψλεη πσο ην ζχζηεκα εθπιεξψλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο ε αξκφδηα αξρή ζα επνπηεχεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004) 

 

3.4. Δπέιηθηνη Μεραληζκνί ηνπ Κηόην 

Με ην πξσηφθνιιν εηζήρζεζαλ ηξεηο κεραληζκνί (πνιηηηθά εξγαιεία), πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ κε ζθνπφ λα 

γεθπξσζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο ηνπο κε αξθεηά νηθνλνκηθφ ηξφπν. 

Οη ηξεηο κεραληζκνί είλαη νη εμήο: ν Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο (Clean 

Development Mechanism-CDM), ε Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγή (Joint Implementation-JI) 

θαη ε Γηεζλήο Δκπνξία Δθπνκπψλ (International Emissions Trading). Οη δχν πξψηνη 

κεραληζκνί παξάγνπλ δηθαηψκαηα ελψ ν ηξίηνο επηηξέπεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ησλ ήδε παξαγφκελσλ δηθαησκάησλ. 

 

3.4.1. Μεραληζκόο Από Κνηλνύ Δθαξκνγήο 

Ζ 3
ε
 χλνδνο πκβαιινκέλσλ Μεξψλ

2
 θαζηέξσζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

κεραληζκνχ «Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο» σο έλαλ απφ ηνπο ηξεηο επέιηθηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ Κηφην. Αλαθέξεηαη ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο, πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη θηινμελνχληαη απφ ηηο ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ ην πξσηφθνιιν 

(ρψξεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β θαη αλήθνπλ ζην παξάξηεκα Η ηεο 

χκβαζεο-Πιαηζίνπ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (United Nations Framework 

Convention on Climate Change-UNFCCC
3
). ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη 

ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξσπνγελείο πεγέο ή ηε δεκηνπξγία 

δεμακελψλ απνξξφθεζεο/θαηαθξάηεζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επελδχζεσλ απνηεινχλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο (γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ Πνισλία θαη 

πξνγξάκκαηα ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο κε επελδχηξηα 

ρψξα ηελ Οιιαλδία), κε αλαδαζψζεηο, κε απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γηα 

παξάδεηγκα, πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε βηνινγηθά 

                                                           
2
 10 Γεθεκβξίνπ 1997-http://www.unfcccc.int 

3
 Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή Γηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή (Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change) 

ζπλεδξίαζε 5 θνξέο απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1991 κέρξη ην Μάην ηνπ 1992 κε θαηαιπηηθή εκεξνκελία 

ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν ή αιιηψο «χλνδνο γηα ηε Γε-Earth Summit» ην 1992, γηα 

λα δψζεη ηε χκβαζε-Πιαίζην. Απνηειεί έλα δεζκεπηηθφ θείκελν κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε επίπεδα, πνπ δε ζα δηαηαξάζζνπλ επηθίλδπλα ην παγθφζκην 

θιηκαηηθφ ζχζηεκα. 
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νηθνζπζηήκαηα ή ζε καθξάο δηάξθεηαο μχιηλα πξντφληα) θαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο ε ελεξγεηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ηε κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαίγεηαη (γηα 

παξάδεηγκα, βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα εξγνζηάζηα ή ηα 

λνηθνθπξηά). 

Σα πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ κεραληζκνχ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ κείσζεο (credits) ή Μνλάδσλ Μείσζεο Δθπνκπψλ (Emission Reduction 

Units-ERUs). Αλάινγα κε ηε ζπκθσλία γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θξαηψλ, νη κνλάδεο απηέο πξνζηίζεληαη εμ νινθιήξνπ ή κέξνο ηνπο 

ζην πνζφ ησλ θαζνξηζκέλσλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (Assigned Amount Units-AAUs), 

πνπ αλαινγνχλ ζηηο εθπνκπέο ηνπ θξάηνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα αθαηξνχληαη απφ ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο ρψξαο πνπ θηινμελεί ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα. Σν πνζφ ησλ παξαγφκελσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εθηίκεζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο κείσζεο εθπνκπψλ απφ έλα ηέηνην πξφγξακκα, ζε 

ζρέζε κε ην εθηηκνχκελν επίπεδν εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζα ππήξρε 

ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο. 

Σα πξνγξάκκαηα Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ δχν θάζεηο, ηε θάζε 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ (ζρεδηαζκφο θαη έγθξηζε) θαη ηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ. ηελ 

πξψηε θάζε, πξναηξεηηθά ν αηηψλ εηνηκάδεη κηα Γηαθνίλσζε Ηδέαο Έξγνπ (Project 

Idea Note-PIN) ε νπνία απνηειεί κηα κηθξή πεξηγξαθή θαη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

έξγνπ θαη γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ην έξγν απηφ ππάγεηαη ζηα πξνγξάκκαηα JI/CDM 

(δειαδή αλ νη κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απζηξηαθνχ ζηφρνπ). 

Δπίζεο, εηνηκάδεηαη ην Έγγξαθν ρεδηαζκνχ Έξγνπ (Project Design Document-

PDD), κηα αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ ρξεζηκεχεη σο κηα βάζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ JI απφ κηα Αλεμάξηεηε Οληφηεηα (Independent Entity-IE). Σν 

πιήξεο PDD πεξηέρεη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα έγγξαθα/πιεξνθνξίεο: Μειέηε βάζεο 

αλαθνξάο, ρέδην Παξαθνινχζεζεο, ρφιηα εκπιεθφκελσλ κεξψλ, Λεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηηο νηθνινγηθέο, θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηδξάζεηο. ηε 

ζπλέρεηα ην PDD παξαδίδεηαη ζηε Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο (Program 

Management) ε νπνία ην ειέγρεη σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο δηεζλείο θαη απζηξηαθνχο θαλφλεο. Ζ επηθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα 

Δμνπζηνδνηεκέλε Αλεμάξηεηε Οληφηεηα (Accredited Independent Entity). Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη επίζεο ε Δπηζηνιή Έγθξηζεο απφ ηε ρψξα πνπ ζα θηινμελήζεη ην έξγν. 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία νη παξαπάλσ δηαπξαγκαηεχζεηο, ε Γηαρείξηζε 

Πξνγξάκκαηνο εηνηκάδεη ην ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο ρψξαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην έξγν θαη ηνπ αηηνχληνο θαη ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα JI/CDM πξνγξάκκαηα 

ηεο ρψξαο θαη ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. Ο ηειεπηαίνο 

απνθαζίδεη ηειηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο πνπ ην 

ρξεκαηνδνηεί. ηε δεχηεξε θάζε, θαηαηίζεληαη αλαθνξέο παξαθνινχζεζεο 

(monitoring reports) ζηελ Αλεμάξηεηε Οληφηεηα απφ ηνλ αηηνχληα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο κεηψζεσλ εθπνκπψλ, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα ειέγρεη θαη ζα επηβεβαηψλεη ηηο κεηψζεηο απηέο κέζσ κηαο δηθήο ηεο 

αλαθνξάο. ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηθχξσζεο, νη κνλάδεο κείσζεο 

εθπνκπψλ (ERUs) κεηαθέξνληαη απφ ηε ρψξα πνπ θηινμελεί ην έξγν ζε απηή πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ.
4
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3.4.2. Μεραληζκόο Καζαξήο Αλάπηπμεο 

Πξφθεηηαη γηα δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ πξσηνθφιινπ (απηέο πνπ ππέγξαςαλ ην 

πξσηφθνιιν) θαη ρσξψλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζ‘απηφ. Οη θχξηνη ζθνπνί απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ είλαη: 

 ε ελζάξξπλζε ηεο νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ, πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ πξσηνθφιινπ κέζσ κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θη ελεξγεηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

 ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζε ρψξεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β λα επηηχρνπλ ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο σο πξνο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην κε ηθαλνπνηεηηθά 

νηθνλνκηθφ ηξφπν κέζσ πξνγξακκάησλ κείσζεο ζε ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζην παξάξηεκα Β νη νπνίεο είλαη θπξίσο κε βηνκεραληθέο θαη δελ έρνπλ 

δεζκεπηεί λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Οη κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ επηηπγράλνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα 

νλνκάδνληαη Δπηβεβαησκέλεο Μεηψζεηο Δθπνκπψλ (Certified Emission Reductions-

CERs). Οη πηζησηηθέο κνλάδεο κείσζεο πνπ παξάγνληαη απφ πξνγξάκκαηα 

Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο πξηλ ην 2008 κπνξνχλ λα ζπζζσξεχνληαη, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεζκεπηηθήο πεξηφδνπ 2008-2012. 

Πξνγξάκκαηα γηα ππξεληθή ελέξγεηα εμαηξνχληαη απφ ην Μεραληζκφ Καζαξήο 

Αλάπηπμεο αιιά θαη απφ ηελ Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγή.  

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά κνληέια Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο (Baumert A.K., 

Kete N. θαη Figueres C., 2000) κε βάζε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

πξνγξακκάησλ: 

 Γηκεξήο Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο: Πεξηιακβάλεη δηκεξείο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ επελδπηή θαη μεληζηή (πνπ θηινμελεί ην πξφγξακκα). 

Απηέο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κεηαμχ θπβεξλήζεσλ ή ηδησηηθψλ νληνηήησλ. 

 Πνιχπιεπξνο Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο: Έλα Σακείν ζπγθέληξσζεο 

επελδχζεσλ ιακβάλεη θεθάιαηα απφ δηάθνξνπο θνξείο, πνπ επηζπκνχλ λα 

επελδχζνπλ ζε πξνγξάκκαηα Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο θαη πξνρσξά 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε επελδπηέο ή ηελ 

αξκφδηα εζληθή αξρή ζηε ρψξα, πνπ ζα θηινμελεζεί ην πξφγξακκα. Οη 

Δπηβεβαησκέλεο Μεηψζεηο Δθπνκπψλ δηαλέκνληαη αλαινγηθά ζηνπο θχξηνπο 

ζπλεηζθέξνληεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Μνλνκεξήο Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο
5
: ε απηφ ηνλ ηχπν ε 

αλαπηπζζφκελε ρψξα είλαη ηαπηφρξνλα επελδπηήο θαη μεληζηήο κε ηε 

κεζνιάβεζε ηξίηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα ν νπνίνο ζα εγθξίλεη ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα επηβεβαηψζεη ηηο κεηψζεηο. 

Σα πξνγξάκκαηα Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο δχν 

θάζεηο αλάινγεο κε ηηο πξνεγνχκελεο ηεο Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο, κφλν πνπ αληί γηα 

ηελ Αλεμάξηεηε Οληφηεηα έρεη ζπζηαζεί κηα Δθιεγκέλε Λεηηνπξγηθή Οληφηεηα 

(Designated Operational Entity) θαη ζην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο απαηηείηαη 

θαηαρψξεζε, δειαδή ε επίζεκε έγθξηζε ηνπ επηθπξσκέλνπ έξγνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην (Executive Board-EB). Σα έξγα ζεσξνχληαη επίζεκα έξγα CDM κφλν 
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κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο θάζεο νη Δπηβεβαησκέλεο 

Μεηψζεηο Δθπνκπψλ (Certified Emission Reductions) εθδίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.
6
  

Μηα επηπιένλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ κεραληζκψλ (CDM θαη JI) είλαη 

φηη νη πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ηελ Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγή κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη 

ή λα αθαηξνχληαη απφ ηα θαζνξηζκέλα πνζά εθπνκπψλ κηαο ρψξαο κεηά ην 2008, ελψ 

γηα ηα θέξδε απφ ην Μεραληζκφ Καζαξήο Αλάπηπμεο, νη ππνινγηζκνί έρνπλ σο 

αθεηεξία ην 2000.  

Οη λνκηθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο Μεραληζκνχ Καζαξήο 

Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη πνιχ θαιχηεξα θαη δηεπθξηλίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη γηα 

έλα πξφγξακκα Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο ή γηα ην Γηεζλέο χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πξφζεζε ησλ πλφδσλ 

πκβαιιφκελσλ Μεξψλ λα ηίζεληαη ζε πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην Μεραληζκφ Καζαξήο Αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη ηεξάζηηα νθέιε ζρεηηθά γξήγνξα θαη θζελά (Μαπξάθεο Γ. 

θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

 

3.4.3. Γηεζλήο Δκπνξία Δθπνκπώλ 

Σν Πξσηφθνιιν επηηξέπεη ηελ εκπνξία εθπνκπψλ γηα κία ρψξα, πνπ επηηπγράλεη 

κεγαιχηεξε κείσζε εθπνκπψλ απφ απηή γηα ηελ νπνία έρεη δεζκεπηεί. Απνθηά έηζη 

ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο ηνπ πιενλάδνληνο πνζνζηνχ ζε άιιε ρψξα. Σν ίδην κπνξεί 

λα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ρψξα επηηχρεη κηθξφηεξε αχμεζε απφ εθείλε 

γηα ηελ νπνία έρεη δεζκεπηεί. ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη εηαηξείεο, πνπ ζα 

επηηχρνπλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα 

πψιεζεο ησλ κεηψζεψλ ηνπο ζε δηεζλείο ή θαη εζληθέο αγνξέο κέζα ζηα πιαίζηα 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

Ζ εκπνξία εθπνκπψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κεραληζκνχο, δελ είλαη 

κηα πνιηηηθή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε πξνγξάκκαηα, αιιά έλαο κεραληζκφο 

δηεπθφιπλζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο, ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηψζεηο εθπνκπψλ. Σν 2008 είλαη ην έηνο εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ απηνχ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζα βαζηζηεί ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο, πνπ ζα έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί κέρξη ην έηνο απηφ.  

 

3.5. Παξνύζα Καηάζηαζε 

Καηαγξάθνληαη ζπζηήκαηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ πξηλ ην 1997 απφ ηα 

νπνία ηα επηηπρεκέλα απνηέιεζαλ παξαδείγκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ κεηαγελέζηεξσλ. 

Πνιιέο ρψξεο, ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο σο πξνο ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

εμέηαζαλ ηελ πηζαλφηεηα εηζαγσγήο πξφζζεησλ θιηκαηηθψλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ 

βαζηζκέλσλ ζηνπο κεραληζκνχο αγνξάο, φπσο ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ. 

Σα ζπζηήκαηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ κέρξη ην 2008 είλαη εζληθά θαη 

εηαηξηθά ή ηδησηηθά. Δζληθά νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζηζηνχλ νη 
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θπβεξλήζεηο ρσξψλ, ελψ εηαηξηθά/ηδησηηθά είλαη απηά πνπ εηζάγνπλ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο κνλάδεο ηνπο αλά ηνλ θφζκν. 

 

3.5.1. Δπξσπατθό ύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ  

Ζ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είρε 

πξνγξακκαηηζηεί ζηελ εθηελή έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο (European Climate Change Program) ε νπνία εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2001. (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004) Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ  εγθαζηδξχζεθε απφ ηελ Οδεγία 

Δκπνξίαο Δθπνκπψλ 2003/87/EC ηεο Δπξσπατθήο Βνπιήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ ην 2003 (ε «Οδεγία»). Οη αξρηηέθηνλεο ηνπ πζηήκαηνο βαζίζηεθαλ ζηελ 

εκπεηξία ησλ ΖΠΑ (US Acid Rain Program) (Sorrell θαη Skea, 1999), αιιά 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά. Τηνζεηήζεθε σο έλαο κεραληζκφο νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφο ψζηε λα βνεζήζεη ζηε ζπκκφξθσζε ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ
7
 κέρξη 8% ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 γηα ηελ πεξίνδν 2008-

2012. Σν ζχζηεκα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην 2005 γηα ηνλ ελεξγνβφξν ηνκέα θαη 

πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 2005-2007 θαη 2008-2012. Ζ πξψηε θάζε πεξηνξίδεηαη 

ζηελ εκπνξία εθπνκπψλ κφλν ηνπ CO2. Ζ δεχηεξε θάζε 2008-2012 ζπκπίπηεη κε ηελ 

πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο (commitment period) ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ είλαη ην κεγαιχηεξν ζχζηεκα ηχπνπ 

«αλψηαην φξην θαη εκπνξία» (cap and trade) ζηνλ θφζκν.
8
 Οη θαλφλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ Οδεγία θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ηα Κξάηε-

κέιε, πξνζδηνξίδνπλ ηηο κνλάδεο πνπ θαιχπηεη ην ζχζηεκα, θαζνξίδνπλ ην πψο 

δηαλέκνληαη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζε απηέο ηηο 

κνλάδεο θαη ζέηνπλ ππνρξέσζε ζε θάζε κνλάδα λα εθρσξεί δηθαηψκαηα ηζνδχλακα 

κε ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηνπο ζε θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Απηφ ζεκαίλεη ηελ 

εηζαγσγή αλψηαηνπ νξίνπ (cap) ζηηο εθπνκπέο CO2 ζηηο κνλάδεο ηεο Δ.Δ. πνπ 

θαιχπηεη ην ζχζηεκα (Harrison D. Jr et al., 2005). Σν πξντφλ πνπ γίλεηαη αληηθείκελν 

εκπνξίαο είλαη έλα δηθαίσκα εθπνκπψλ (Emissions Allowance Unit-EAU) πνπ 

αληηζηνηρεί ζε έλα ηφλν CO2 (MEMO, 2006). 

Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο (EU-ETS) θαιχπηεη πεξίπνπ ην 46% ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη πεξηιακβάλεη ζρεδφλ 12000 

εγθαηαζηάζεηο πνπ εθπέκπνπλ επί ηνπ παξφληνο πάλσ απφ 2 γηγαηφλνπο CO2 αλά 

έηνο. Οη βαζηθνί ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα πξνέξρνληαη πξαθηηθά απφ ηνπο 

ελεξγνβφξνπο ηνκείο (Integrated Pollution Prevention and Control Directive-IPPC): 

παξαγσγνί ελέξγεηαο (κνλάδεο θαχζεο πάλσ απφ 20 MW εθηφο απφ εγθαηαζηάζεηο 

δεκνηηθψλ απνβιήησλ), δηπιηζηήξηα νξπθηνχ θνθ, θιίβαλνη θνθ, παξαγσγή θαη 

επεμεξγαζία ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, βηνκεραλία νξπθηψλ (ηζηκέλην, αζβέζηεο, γπαιί 

θαη θεξακηθά πξντφληα), ραξηί, ραξηνπνιηφο θαη θαηαζθεπή ζαλίδσλ (αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο). Μπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζχζηεκα (επηιεθηηθή ζπκκεηνρή-opt-in). Κάζε κνλάδα ιακβάλεη δηθαηψκαηα 
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 GreenHouse Gases-GHGs πνπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), κεζάλην (CH4), νμείδην ηνπ 

αδψηνπ (N2O), πδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs), PFCs, εμαθζνξηνχρν ζείν (SF6) 

8
 EU Emissions Trading System:  Five Things to Watch as the Program Develops-Resources for the 

future 
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εθπνκπψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν. Γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ζπκκφξθσζεο (2005-2007)
9
 

ηα δηθαηψκαηα δηαλέκνληαη δσξεάλ αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο εθπνκπέο ελψ γηα ηε 

δεχηεξε θάζε (2008-2012) έσο θαη 10% ησλ δηθαησκάησλ κπνξνχλ λα 

δεκνπξαηεζνχλ. Κάπνηνη πξφζζεηνη ηνκείο κε κεγάια πνζά εθπνκπψλ, φπσο ν 

νηθηαθφο ηνκέαο, ν ηνκέαο κεηαθνξάο θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο δελ θαιχπηνληαη επί 

ηνπ παξφληνο απφ ην ζχζηεκα. Ζ Δπξσβνπιή θαη θάπνηα Κξάηε-κέιε ελέθξηλαλ ηελ 

επέθηαζε θάιπςεο απφ ην ζχζηεκα θη άιισλ ηνκέσλ, αιιά απηή ε ηδέα έβξηζθε 

αληίζεηα άιια θξάηε-κέιε, εηδηθά ηε Γεξκαλία, ε νπνία επηζπκνχζε λα εμαζθαιίζεη 

πσο νη ηνκείο ρεκηθψλ ζα παξέκελαλ εθηφο ζπζηήκαηνο (Bertoldi P. Καη Rezessy S., 

2005).  

Σν ζχζηεκα είλαη θαζαξά ειεθηξνληθφ, δειαδή ηα δηθαηψκαηα δελ ηππψλνληαη ζε 

ραξηί αιιά ππάξρνπλ κφλν ζε ινγαξηαζκφ εγγξαθήο πνπ ειέγρεηαη απφ ππνινγηζηή 

(online registry account). Κάζε εηαηξία κε δέζκεπζε θαη θάζε άηνκν πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα αγνξαπσιεζία δηθαησκάησλ ρξεηάδεηαη έλα ινγαξηαζκφ. Σν 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα εζληθφ θφκβν ζε θάζε θξάηνο-κέινο φπνπ θπιάζζνληαη 

ηα δηθαηψκαηα θαη έλαλ θφκβν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν πνπ δηελεξγεί 

απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο ζε θάζε κεηαθνξά δηθαησκάησλ γηα λα εμαζθαιηζηεί 

ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο Οδεγίαο. (MEMO, 2006) 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ελέθξηλαλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο EU-ETS κε άιια 

ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ θαη ζπζηήκαηα πίζησζεο (credit), φπσο ηελ Απφ 

Κνηλνχ Δθαξκνγή (JI), ην Μεραληζκφ Καζαξήο Αλάπηπμεο (CDM), εκπνξία κε 

Αλαηνιηθά Δπξψπε ή κε άιιεο ρψξεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (φπσο Ηαπσλία, Καλαδάο). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νκάδεο πεξηβαιινληνιφγσλ θαη κέιε ηεο Δπξσβνπιήο 

ππήξμαλ πην πεξηνξηζηηθνί ζ‘απηφ ην ζέκα θαζψο ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κείσζεο επαξθνχο πνζφηεηαο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

κέζα ζηελ Δ.Δ. θαη φρη εθηφο. 

Σειηθά έγηλε ε πξφηαζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα λα ζπλδεζεί ην ζχζηεκα 

EU-ETS κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην (JI θαη CDM), κέζσ ηεο 

Οδεγίαο Γηαζχλδεζεο (Linking Directive). χκθσλα κε απηή ηελ Οδεγία, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο EU-ETS κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο πηζηψζεηο 

εθπνκπψλ απφ ζρέδηα JI θαη CDM ζε δηθαηψκαηα Δ.Δ. ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο πξνο ην EU-ETS. ινη νη ηχπνη ησλ πηζηψζεσλ JI θαη CDM 

επηηξέπνπλ ηε κεηαηξνπή εθηφο απφ πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ππξεληθέο 

κνλάδεο, ζρέδηα θαηαθξάηεζεο άλζξαθα θαη ζρέδηα πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο πνπ δελ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Ζ Δπηηξνπή επηηξέπεη, σο γεληθφ θαλφλα, ζηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πηζηψζεηο απφ JI θαη CDM γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαηαλνκή 

δηθαησκάησλ κέρξη θαη θαηά 10%. ε πεξίπησζε πνπ ην φξην απηφ μεπεξληέηαη, ε 

Δπηηξνπή έρεη ιάβεη ππφςε ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην θξάηνο-

κέινο γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ Κηφην. (MEMO,  2006) 

Ζ θπβέξλεζε θάζε ρψξαο απαηηείηαη λα δεκνζηεχζεη έλα Δζληθφ ρέδην 

Καηαλνκήο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ (National Allocation Plan-NAP) γηα θάζε θάζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ια ηα Δζληθά ρέδηα Καηαλνκήο ηεο πξψηεο θάζεο δηαλέκνπλ ηηο 

άδεηεο/δηθαηψκαηα είηε κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο εθπνκπέο (grandfathering) είηε 

                                                           
9
 Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκνπξαηεζνχλ 5% ησλ ζπλνιηθψλ 

δηθαησκάησλ. 
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ρξεζηκνπνηψληαο βηνκεραληθά ζεκεία αλαθνξάο (industry benchmarks)
10

. Κάπνην 

θαζνξηζκέλν πνζνζηφ δηθαησκάησλ δεκνπξαηείηαη απφ ην θξάηνο. Σν ρέδην 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηεο Οδεγίαο γηα ηελ εκπνξία 

εθπνκπψλ. Απαηηείηαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαλέκνληαη λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ-κειψλ σο πξνο ηε πκθσλία ηεο Δ.Δ. 

«Burden-Sharing Agreement» (Απφθαζε 2002/358/EC) θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην. Σα Κξάηε-κέιε έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζνπλ κέξνο ησλ 

ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ γηα λενεηζεξρνκέλνπο ζηελ πξψηε θάζε θαη αξγφηεξα. Σα 

Δζληθά ρέδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ελφηεηεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο δηθαησκάησλ: πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 Καηαλνκή δηθαησκάησλ ζε επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη εγθαηάζηαζεο: 

πεξηγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ θαηαλνκήο δηθαησκάησλ ζε επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα θαηαλνκήο γηα θάζε 

κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Λνηπά ηερληθά ζέκαηα: πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη 

ππφςε ζην Δζληθφ ρέδην ην δπλακηθφ κείσζεο εθπνκπψλ ζε επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη νη θαζαξέο ηερλνινγίεο. 

 Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή: ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

πψο δηαρεηξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Καηαλνκήο ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ εγθαηαζηάζεσλ, ην πιαίζην θαη ηνπο 

θαλφλεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά δηθαησκάησλ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ, θαζψο 

θαη ηα λνκνζεηηθά/πνιηηηθά κέζα πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Γεκφζηα δηαβνχιεπζε: ζπλνπηηθή αλαθνξά ζρνιίσλ πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά 

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ν ζρεηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο. 

 Κξηηήξηα εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο: αλαθνξά 

ηπρφλ πξφζζεησλ θξηηεξίσλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ. 

 Παξαξηήκαηα: αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή 

δηθαησκάησλ ζε επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη εγθαηάζηαζεο. 

Τπάξρεη κεγάιν εχξνο επηπέδσλ δέζκεπζεο ζηελ Δ.Δ., πνπ αληαλαθιά πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο ην ζχλνιν εθπνκπψλ θαη ην επίπεδν βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε θάζε θξάηνο. Σα ζπκθσλεκέλα επίπεδα πξνέθπςαλ κεηά απφ ζθιεξέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη αξθεηέο ρψξεο θέξδηζαλ κείσζε ηνπ επηπέδνπ κείσζεο 

εθπνκπψλ πνπ πξνηάζεθε γηα απηέο απφ ηελ Δπξσπατθή Πξνεδξεία.  

Ζ Απζηξία, γηα παξάδεηγκα, πέηπρε λα κεηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο απφ 19% κείσζε 

ζε 13% κείσζε, ελψ ζηελ Πνξηνγαιία επεηξάπε αχμεζε 27% θαη φρη ε πξνηεηλφκελε 

αχμεζε 24%. Άιια θξάηε (φπσο ε νπεδία, πνπ ζπκθψλεζε ζε αχμεζε 4% θαη φρη 
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 Έλα παξάδεηγκα ζεκείνπ αλαθνξάο είλαη ε «έληαζε εθπνκπψλ CO2» (CO2-intensity) ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. 350 g CO2/kWh). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ θαηαλεκεκέλσλ 

δηθαησκάησλ, ην ζεκείν αλαθνξάο πνιιαπιαζηάδεηαη απφ ηελ αλακελφκελε ειεθηξνπαξαγσγή πξνηνχ 

ε ζρεηηθή πεξίνδνο αξρίζεη (ex ante) ή απφ ηελ πξαγκαηνπνηεκέλε ειεθηξνπαξαγσγή αθνχ ε πεξίνδνο 

απηή ηειεηψζεη (ex post) (Rathmann M., 2005). 
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5%) απνδέρζεθαλ πην απζηεξέο ππνρξεψζεηο. Σν Λνπμεκβνχξγν, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα απνδέρζεθαλ ηα 

πξνηεηλφκελα πνζνζηά απφ ηελ Πξνεδξεία (ECN, 1999). 

 

Πίλαθαο 1: Σα πνζνζηά δέζκεπζεο ησλ 15 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

ΥΩΡΑ ΠΟΟΣΟ ΓΔΜΔΤΖ 

Απζηξία -13% 

Βέιγην -7,5% 

Γαλία -21% 

Γεξκαλία -21% 

Φηλιαλδία 0% 

Γαιιία 0% 

Διιάδα +25% 

Ηξιαλδία +13% 

Ηηαιία -6,5% 

Λνπμεκβνύξγν -28% 

Οιιαλδία -6% 

Πνξηνγαιία +27% 

Ηζπαλία +15% 

νπεδία +4% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην -12,5% 

 (Πεγή: ENDS Daily 17th June 1998) 

 

3.5.1.1. ΑΤΣΡΗΑ 

Μαδί κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηθχξσζε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηνλ Μάην ηνπ 2002 θη έηζη  δεζκεχηεθε λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ηα πιαίζηα δέζκεπζεο ηεο Δ.Δ., ε Απζηξία ππνρξενχηαη λα 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 13% κέζα ζηε ζπκθσλεκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Ζ απζηξηαθή θιηκαηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία πηνζεηήζεθε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2002 απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη επηθπξψζεθε απφ ηνπο θπβεξλήηεο 

ησλ νκνζπνλδηαθψλ επαξρηψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 παξέρεη  έλα ηζνξξνπεκέλν 

ζχλνιν κέηξσλ ζρεδηαζκέλσλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ απζηξηαθφ ζηφρν ηνπ Κηφην. 

Απηφ ην ζχλνιν πεξηιακβάλεη επέιηθηα νηθνλνκηθά εξγαιεία φπσο νη κεραληζκνί ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη ε εκπνξία εθπνκπψλ. Ζ Απζηξία ζεσξεί ηελ εκπνξία 

εθπνκπψλ ζε επίπεδν κνλάδαο σο έλα θαηάιιειν εξγαιείν θιηκαηηθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ επίηεπμε απνδνηηθψλ σο πξνο ην θφζηνο κεηψζεσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη γη‘ απηφ έρεη ζηεξίμεη ηελ Οδεγία γηα ηελ 

Δκπνξία Δθπνκπψλ ζηελ Δ.Δ. απφ ηελ αξρή. 

Ζ δηαλνκή ησλ ζπκβνιψλ κείσζεο θαηνρπξψλεη κείσζε 1.25 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

ηζνδπλάκνπ CO2 ζην βηνκεραληθφ ηνκέα θαη 2.1 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηζνδπλάκνπ 

CO2 ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα γηα ην 2010. Σελ πεξίνδν 1998-2001, νη εθπνκπέο ησλ 

κνλάδσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκπνξία ζην βηνκεραληθφ ηνκέα αληηζηνηρνχζαλ 

πεξίπνπ ζην 81% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απηνχ ηνπ 

ηνκέα. Οη πξνβιεπφκελεο εθπνκπέο CO2 ησλ κνλάδσλ απηψλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή 

αχμεζε γηα ηα ρξφληα απφ ην 2005 έσο ην 2007. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε θίλεηξν ζηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα απνθαζίζεη πσο νη κνλάδεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζα 

πξέπεη λα επηηχρνπλ πεξίπνπ ην 50% ηεο κείσζεο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ην ζχλνιν 
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ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο θιηκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν εκπνξίαο. Απηφ αληηζηνηρεί ζε κείσζε 0.6 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Σελ 

πεξίνδν 1998-2001, νη εθπνκπέο ησλ ελεξγεηαθψλ κνλάδσλ άγγηδαλ πεξίπνπ ην 88% 

ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. Ζ Απζηξία 

πξνηίζεηαη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε πάλσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

κέζν φξν, ζε 78% κέρξη ην 2010, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/77/EC γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Σελ πξψηε πεξίνδν 2005-2007, ηνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ δηθαησκάησλ κπνξνχζαλ 

λα δηαηεζνχλ δσξεάλ, ελψ ην πνιχ 5% λα πσιεζνχλ κε δεκνπξάηεζε. Ζ Απζηξία δε 

ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε δπλαηφηεηα αιιά πξνηίκεζε λα δηαλείκεη ην 100% ησλ 

δηθαησκάησλ δσξεάλ. 

Ζ θαηαλνκή δηθαησκάησλ βαζίδεηαη ζηηο κέζεο ηζηνξηθέο εθπνκπέο. Τπάξρνπλ 

νξηζκέλα επηπιένλ πνζά γηα θάπνηεο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία 

ελέξγεηαο φπσο ζπκπαξαγσγή θαη πεξηθεξεηαθή ζέξκαλζε. 

Ζ θαηαλνκή ζε λενεηζεξρφκελνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ―first come first 

serve‖ (φπσο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.), δειαδή ε εηαηξεία πνπ εηζέξρεηαη 

ζην ζχζηεκα πην λσξίο έρεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή δηθαησκάησλ. Δάλ ε 

απνζήθε δηθαησκάησλ γηα λενεηζεξρνκέλνπο είλαη άδεηα, νη λέεο εγθαηαζηάζεηο 

κπαίλνπλ ζε ιίζηα αλακνλήο θαη ηνπο παξαδίδνληαη δηθαηψκαηα φηαλ/εάλ απηά 

γίλνληαη δηαζέζηκα απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

(Zetterberg, Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004). 

Σα πξνγξάκκαηα JI/CDM απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ηνπ απζηξηαθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία. 

Σν 40% ησλ θεθαιαίσλ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ απζηξηαθή 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα εζληθά πξνγξάκκαηα JI/CDM 

(€12 εθαηνκκχξηα γηα ην 2004 (απφ ηα νπνία ην € 1 εθαηνκκχξην πξνβιεπφηαλ λα 

μνδεπηεί ην 2003), € 24 εθαηνκκχξηα γηα ην 2005 θαη € 36 εθαηνκκχξηα εηεζίσο απφ 

ην 2006 θαη κεηά). Σν ελδερφκελν απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ δελ έρεη 

πνζνηηθνπνηεζεί ιεπηνκεξψο ζηελ θιηκαηηθή ζηξαηεγηθή αιιά ζα πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα 3 εθαηνκκχξηα θαη ζπγρξφλσο κέρξη ηα 5 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ηζνδπλάκνπ CO2 εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν δέζκεπζεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 

2003, νη πξψηεο πξνζθιήζεηο γηα πξνηάζεηο γηα πξνγξάκκαηα JI θαη CDM 

δηαθεξχρζεθαλ απφ ηελ Kommunalkredit Public Consulting, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα 

πξνγξάκκαηα JI/CDM εθ κέξνπο ηεο απζηξηαθήο θπβέξλεζεο. (Austrian ΝΑΡ)
11

. 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πψιεζε πηζηψζεσλ κείσζεο εθπνκπψλ 

απφ JI ή CDM έξγα θαη επέλδπζε ζε θεθάιαηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ άπισλ ππεξεζηψλ, φπσο νη κειέηεο βαζηθήο γξακκήο 

(Baseline Studies)
12

 θιπ., νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζε ζρέζε κε ηα έξγα JI ή CDM.  

Μέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ηα απζηξηαθά πξνγξάκκαηα JI/CDM 

νινθιήξσζαλ ηηο πκθσλίεο Πψιεζεο Μεηψζεσλ Δθπνκπψλ (Emission Reduction 

                                                           
11

 www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=975 

12
  Οη κειέηεο βαζηθήο γξακκήο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο αξρηθνχ 

ζεκείνπ γηα έξγα. Παξέρνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηα έξγα θαη γηα ηελ πξφβιεςε απνηειεζκάησλ ( 

www.rescan.com/servicesBaseline.asp). 
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Purchase Agreements- ERPAs) κε 15 έξγα JI. Δθθξάδνπλ  έλα ζχλνιν κέρξη 9.8 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2e. Μεηαμχ απηψλ ησλ 15 έξγσλ βξίζθνληαη πξσηαξρηθά ηα 

έξγα θαηαθξάηεζεο δηαθεχγνληνο αεξίνπ απφ ηηο «ρσκαηεξέο» (landfill gas), ηα 

αηνιηθά πάξθα θαη ηα πδξνειεθηξηθά έξγα. Κξάηε κε πεξηζζφηεξν απφ έλα έξγν JI 

είλαη ε Βνπιγαξία (3), ε Δζζνλία (3), ε Οπγγαξία (3) θαη ε Ρσζία (3).  

Μέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ηα απζηξηαθά πξνγξάκκαηα JI/CDM θαηέιεμαλ κε 

35 έξγα CDM ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 22 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2e. Οη θχξηνη 

ηχπνη απηψλ ησλ έξγσλ είλαη θαηαθξάηεζε δηαθεχγνληνο αεξίνπ (βηναέξην απφ 

Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ), πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αηνιηθή 

ελέξγεηα θαη βηνκάδα. Υψξεο κε πεξηζζφηεξν απφ έλα έξγν CDM είλαη ε Κίλα, ε 

Ηλδία θαη ην Ηζξαήι.
13

  

 

3.5.1.2. ΒΔΛΓΗΟ 

χκθσλα κε ηε πκθσλία Καηαλνκήο Δθπνκπψλ (Burden Sharing Agreement) 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαηά ην Άξζξν 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, ην 

Βέιγην ππνρξενχηαη λα ζεκεηψζεη κείσζε εθπνκπψλ θαηά 7,5% ηελ πεξίνδν 2008-

2012 ζε ζρέζε κε ην 1990. Οη δηνηθεηηθέο πεξηνρέο (Regions) θαη ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ήξζαλ ζε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο κείσζεο ζε θάζε πεξηνρή 

ζην Βέιγην. Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη εμήο: α) πεξηνρή Βαιινλίαο (Walloon 

Region): κείσζε θαηά 7,5%, β) πεξηνρή Φιακαλδίαο (Flemish Region): κείσζε θαηά 

5,2%, γ) πεξηνρή πξσηεχνπζαο Βξπμειιψλ (Brussels Capital Region): αχμεζε κέρξη 

3,475% ζε ζρέζε πάληα κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990. 

Ζ ζπκθσλία πνπ πξνέθπςε απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζηηο 8 Μαξηίνπ 2004 

κεηαμχ ησλ Πεξηνρψλ θαη ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο δελ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηηο 2 Απξηιίνπ 2004, η Ομοζπονδιακή Κςβέπνηζη απνθάζηζε λα 

εμαηξέζεη πξνζσξηλά (απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007) ηηο ζπζθεπέο 

αζθαιείαο ησλ κνλάδσλ ππξεληθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο φξνπο ηεο Οδεγίαο. Απηφ ην 

δηθαίσκα πξνζσξηλήο εμαίξεζεο παξέρεηαη απφ ην Άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο. Μέρξη ην 

2007, νη πηζηψζεηο εθπνκπψλ ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη απφ επελδχζεηο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Μεραληζκψλ Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο θαη Καζαξήο Αλάπηπμεο. 

ε απηφ ην πιαίζην, εγθξίζεθε έλα έξγν CDM (γεσζεξκηθή κνλάδα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην Δι αιβαληφξ, Ννέκβξηνο 2006) απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. 

Απνθάζηζε επίζεο λα επελδχζεη €25 εθαηνκκχξηα ζην Σακείν άλζξαθα KfW
14

 (KfW 

Carbon Fund
15

). Απφ ην 2008, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνθηεζνχλ πηζηψζεηο CDM 

θαη JI ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ απφθηεζε πηζηψζεσλ CDM θαη JI ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ 

ηνπ νλνκαδφκελνπ ηακείνπ ηνπ Κηφην. Ηδξπκέλν ην 2002, εληζρχεηαη απφ εηήζην 

θεθάιαην €25 εθαηνκκπξίσλ. Υξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ζπλεηζθνξέο 
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 www.ji-cdm-austria.at 

14
 Ζ KfW είλαη κηα γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα πνπ αλήθεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο νπνίαο ε βάζε 

βξίζθεηαη ζηε Φξαλθθνχξηε. Δίλαη αθξσλχκην ηεο θξάζεο Kreditanstalt für Wiederaufbau, πνπ 

ζεκαίλεη Ηλζηηηνχην Πηζησηηθήο Αλαδφκεζεο (Reconstruction Credit Institute), θαη ηδξχζεθε κεηά ην 

2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν σο κέξνο ηνπ ρεδίνπ Marshall (http://en.wikipedia.org/wiki/KfW). 

15
 carbon fund=ηακείν άλζξαθα-δηαρεηξηδφκελν ζπρλά απφ δηεζλείο ηξάπεδεο, απνθηά πηζηψζεηο 

εθπνκπψλ απφ έξγα CDM θαη JI εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ ηακείνπ. 
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θαηαλαισηψλ ζηα ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δάλ δελ επαξθνχλ νη πηζηψζεηο 

CDM θαη JI ζην ηακείν ηνπ Κηφην, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα , 

απφ ην 2008, λα θάλεη ρξήζε ηε Γηεζλή Δκπνξία Δθπνκπψλ (International Emissions 

Trading-IET), ηνλ ηξίην επέιηθην κεραληζκφ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο Φλαμανδίαρ, γηα ηελ θαηαλνκή δηθαησκάησλ 

γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη βηνκεραλίαο. Ζ θιακαλδηθή 

θπβέξλεζε αλέπηπμε κηα εζεινληηθή ζπκθσλία ζεκείνπ αλαθνξάο (benchmarking 

covenant) γηα ηνλ ελεξγνβφξν βηνκεραληθφ ηνκέα. Με ηε ζπκθσλία απηή νη 

ζπλππνγξάθνπζεο εηαηξίεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ζπκθσλεκέλεο πεξηφδνπ (εηδηθφηεξα, λα γίλνπλ νη πην ελεξγεηαθά 

απνδνηηθέο εηαηξίεο ζηνλ θφζκν κέρξη ην 2012). Απηή ε ζπκθσλία εγθξίζεθε απφ ηε 

θιακαλδηθή θπβέξλεζε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2002. Ζ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ ζηε βηνκεραλία βαζίδεηαη ζηελ παξαπάλσ ζπκθσλία. ηηο εηαηξίεο πνπ δελ 

ππέγξαςαλ θαηαλεκήζεθε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ εθπνκπψλ απφ κηα πεξίνδν 

αλαθνξάο. Γηα ην δηαρεηξηζηή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κηαο 

κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο ή αηκνιέβεηα, ν αξηζκφο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζε CO2. Ζ θπβέξλεζε 

ηεο Φιακαλδίαο ρξεζηκνπνίεζε ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο εμαίξεζεο γηα 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο κε ζπλνιηθή ζεξκηθή ηζρχ πάλσ απφ 20 MW πνπ ιεηηνπξγνχλ 

γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ. Δπίζεο πξνζσξηλά εμαηξνχληαη νη εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 1 Σίηινπ Η ηνπ Vlarem (Φιακαλδηθή λνκνζεζία γηα ην 

πεξηβάιινλ). Ζ απνζήθε λενεηζεξρνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007 κνηξάζηεθε 

ηζφπνζα ζηα ηξία έηε ηεο πεξηφδνπ εκπνξίαο. Δάλ ε απνζήθε απηή εμαληιεζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ εκπνξίαο, ε θιακαλδηθή θπβέξλεζε ζα αγνξάζεη λέα 

δηθαηψκαηα γηα θάζε λενεηζεξρφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη. Δάλ ηψξα ππάξρεη θάπνην 

πιεφλαζκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ε θπβέξλεζε ζα απνθαζίζεη εάλ ζα κεηαθεξζνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ζην επφκελν έηνο ή ζα πσιεζνχλ. Γελ ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα απηή 

ηεο κεηαθνξάο δηθαησκάησλ (banking) γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ πεξίνδν εκπνξίαο 

2005-2007 ζηελ επφκελε 2008-2012, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πσιεζνχλ. Ζ 

θιακαλδηθή θπβέξλεζε ππέγξαςε ζπκβφιαην γηα έξγν CDM κε κηα εηαηξία απφ ηε 

Υηιή (Τπνπξγηθή Απφθαζε 10 Ηαλνπαξίνπ 2007) θαη απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζε 

έλαλ αξηζκφ δηεζλψλ ηακείσλ άλζξαθα: ζην Multilateral Carbon Credit Fund 

(MCCF)
16

 γηα €22 εθαηνκκχξηα, ζην Carbon Fund for Europe (CFE)
17

 γηα €10 

εθαηνκκχξηα θαη ζην Asia Pacific Carbon Fund (APCF) γηα €20 εθαηνκκχξηα (Hecke 

and Zgajewski, 2008).  
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 Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα Αλαδφκεζε θαη Αλάπηπμε (European Bank for Reconstruction and 

Development-EBRD) θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (European Investment Bank-EIB) 

εγθαζίδξπζαλ ην Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) σο έλα εξγαιείν-θιεηδί ζηε ζηξαηεγηθή 

ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν MCCF είλαη έλα απφ ηα ιίγα ηακεία άλζξαθα 

πνπ έρνπλ αθηεξσζεί εηδηθά ζε ρψξεο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε κέρξη ηελ Κεληξηθή Αζία. 

(http://www.ebrd.com/country/sector/energyef/carbon/mccf/index.htm) 

17
 Σν Σακείν Άλζξαθα γηα ηελ Δπξψπε (Carbon Fund for Europe-CFE) ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο πξνο ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην θαη ην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. (EU ETS). Σν CFE ηδξχζεθε απφ 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(European Investment Bank-EIB). Σν Σακείν αγνξάδεη κεηψζεηο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

κέζσ πξνγξακκάησλ CDM θαη JI (http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=CFE&ItemID=30444). 
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Σν 2001, φιεο νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

ππωηεύοςζαρ ηων Βπςξελλών αληηζηνηρνχζαλ ζε πεξίπνπ 3% ησλ ζπλνιηθψλ 

εθπνκπψλ ηνπ Βειγίνπ. Δμαηηίαο ηνπ πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ ηεο βηνκεραλίαο ζε 

απηή ηελ πεξηνρή, ε θχξηα πεγή εθπνκπψλ CO2 απνηειεί ε θαηαλάισζε θπζηθψλ 

θαπζίκσλ γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ. Ζ πεξηνρή απηή δεζκεχηεθε γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012 λα κελ απμήζεη ηηο εθπνκπέο πάλσ απφ 3,475% ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

εθπνκπέο ηνπ 1990. Χο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ―Air-Climate Plan‖, νη Βξπμέιιεο 

επέιεμαλ λα πξνσζήζνπλ έξγα κεηαθνξάο θαζαξήο ηερλνινγίαο (clean technology 

transfer projects) ζε ρψξεο ζην Νφην ζε παξφκνηα πιαίζηα κε απηά ηνπ Μεραληζκνχ 

Καζαξήο Αλάπηπμεο. Σν Πεθίλν θαη νη Βξπμέιιεο πξνσζνχλ απφ θνηλνχ έλα ζρέδην 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο (CDM) ζηελ Κίλα.
18

 Ζ 

πεξηνρή ησλ Βξπμειιψλ δε ζρεδηάδεη δεκνπξαηήζεηο αιιά ζα δηαζέζεη φιε ηελ 

πνζφηεηα δηθαησκάησλ πξνο εκπνξία δσξεάλ. ζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

πξνζσξηλήο εμαίξεζεο (opt-out), ε πεξηνρή απηή δε ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε νη κνλάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαηξεζνχλ, ζα ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο απφ ην 2008 λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξία. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

απφ ηελ πεξίνδν 2005-2007 ζα ηηο βνεζήζεη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα 

εκπνξίαο δηθαησκάησλ. 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2003, ε Βαιινληθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα πξφγξακκα 

δξάζεο γηα πνηφηεηα αέξνο ζηελ πεπιοσή ηηρ Βαλλονίαρ κέρξη ην 2010, γλσζηφ σο 

―Walloon Air Plan‖. Απηφ ην πξφγξακκα αθνξά ηε βηψζηκε αλάπηπμε (sustainable 

development), πεξηγξάθεη ηηο δξάζεηο πνπ απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ε πεξηνρή απηή 

σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο ειέγρνπ ησλ αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ θαη ελζσκαηψλεη ηηο 

δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο, θπξίσο ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, φπσο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

ηεο πνιηηηθή.
19

 Ζ κέζνδνο θαηαλνκήο δηθαησκάησλ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο Βαιινλίαο βαζίδεηαη ζηηο πκθσλίεο Σνκέα (Sector Agreements) κεηαμχ ηεο 

πεξηνρήο θαη φισλ ησλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε 

εζεινληηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη γηα ηελ έλαξμε πξνζπαζεηψλ γηα κείσζε εθπνκπψλ 

CO2.
20

 Ζ πεξηνρή ηεο Βαιινλίαο δήηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ 

πξνζσξηλή εμαίξεζε γηα ηέζζεξηο εγθαηαζηάζεηο, έγθπξε κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2007. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη κηα κνλάδα ζπκπίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ κε 

εγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρχ πάλσ απφ 20 MW θαη ηξεηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επίζεο κε ζεξκηθή ηζρχ πάλσ απφ 20 MW. 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη νη ηξεηο πεξηνρέο θαηέιεμαλ ην Φεβξνπάξην 2007 

ζε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ (CDM/JI) 

ζην Βέιγην.
21

 Απηή ε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δνκέο γηα ηε 

ρξήζε ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ απφ ηηο πεξηνρέο θαη ηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε. Δγθαζηδξχεη ηελ Δζληθή Κιηκαηηθή Δπηηξνπή (National Climate 

Commission) σο Δζηηαθφ εκείν (Focal Point) γηα έξγα JI θαη σο Δθιεγκέλε Δζληθή 

Αξρή (Designated National Authority) γηα έξγα CDM
22

. Πξνζδηνξίδεη επίζεο ηα 
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 http://english.cri.cn/4026/2007/06/29/167@243712.htm) 

19
 http//air.wallonie.be 

20
 http//energie.wallonie.be 

21
 θείκελν ζπκθσλίαο: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3086/51K3086001.pdf 

22
 Υψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα CDM θαη JI πξέπεη αληίζηνηρα λα εθιέμνπλ κηα εζληθή 

αξρή θαη έλα εζηηαθφ ζεκείν βι. Απφθαζε 3/CMP.3 (Γηαδηθαζίεο γηα κεραληζκφ θαζαξήο αλάπηπμεο) 

θαη Απφθαζε 9/CMP.1 (Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην) 

http://english.cri.cn/4026/2007/06/29/167@243712.htm
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θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θπβέξλεζεο πνπ ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε 

πξνγξακκάησλ CDM θαη JI. χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ε απφθηεζε 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο κέζσ ησλ κεραληζκψλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη κέηξα κείσζεο
23

. Ζ ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο επέιηθηνπο κεραληζκνχο επηβεβαηψλεη απηήλ ηελ αξρή, 

δειψλνληαο πσο ε ρξήζε ηέηνησλ κεραληζκψλ απφ ην Βέιγην πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο (Άξζξν 3, § 3 ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο επέιηθηνπο κεραληζκνχο). 

 

3.5.1.3. ΓΑΝΗΑ 

Ζ Γαλία είρε αξρίζεη λα εθαξκφδεη ελεξγή πεξηβαιινληηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70. Απφ ην 1990, ζπκπιήξσζε απηήλ 

ηελ πνιηηηθή κε ζπγθεθξηκέλε θιηκαηηθή ζηξαηεγηθή (Danish ΝΑΡ). Ζ ρψξα 

εηζήγαγε ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ CO2 ην 2000, αιιά κφλν γηα ηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξηλ απφ απηφ ην ζχζηεκα, είραλ θαζηεξσζεί 

επηηπρψο κε-εκπνξηθέο άδεηεο εθπνκπήο γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟx), πνπ παξάγνληαλ απφ ζηαζκνχο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Ζ δηαδηθαζία 

θαηαλνκήο πνζνζηψλ απέδσζε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζπλνιηθφ πνζφ εθπνκπψλ CO2 23 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ γηα ην έηνο 2000. ηφρνο ηνπ 

δαληθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ είλαη ε κείσζε απηήο ηεο πνζφηεηαο ζηα 20 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο κέρξη ην 2003, αθαηξψληαο έλα ηφλν θάζε έηνο (IETA, 2002)
24

. 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζπζηέξεζε, ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο 

απνδνρήο ηνπ απφ ηελ ΔΔ (ΗΔΣΑ, 2004) (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). Σν 

δαληθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ επηθξίζεθε γηα ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 2002/358/EC, ε Γαλία ππνρξενχηαη, θαηά 

ηελ πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην  2008-2012, λα κεηψζεη 

ηηο εθπνκπέο ηεο θαηά 21% ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ έηνπο βάζεο 1990
25

. (Danish ΝΑΡ) 

Σν 5% ησλ δαληθψλ δηθαησκάησλ ζα δεκνπξαηεζνχλ ελψ ην ππφινηπν ζα δηαηεζεί 

δσξεάλ. Οη δεκνπξαηήζεηο αλαθνηλψλνληαη εζληθά θαη δηεζλψο θαη είλαη αλνηρηέο γηα 

φινπο, φρη κφλν γηα ηηο δαληθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν δηθαίσκα επηιεθηηθήο ζπκκεηνρήο 

ή απνρψξεζεο (opt in/opt out) δε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ πεξίνδν 2005-2007 

(Zetterberg, Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004).  

Σα δηθαηψκαηα θαηαλεκήζεθαλ κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο εθπνκπέο (παιηέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2002) θαη ζεκεία αλαθνξάο 

κεηξήζεσλ (λέεο εγθαηαζηάζεηο ζε ιεηηνπξγία κεηά ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2002) ζε φιεο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο εθηφο απφ απηέο ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηηο νπνίεο 

ρνξεγήζεθαλ δηθαηψκαηα κε βάζε ηελ ηζηνξηθή παξαγσγή. ε λέεο κνλάδεο ζα 

δηαλέκνληαη κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα θαη ζεκεία αλαθνξάο 

κεηξήζεσλ. 

                                                           
23

 Άξζξν 6.1(d) ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην 

24
 www.ieta.org 

25
 Τπήξμε έλζηαζε θαζψο νη εθπνκπέο ηεο Γαλίαο ην 1990 ήηαλ αζπλήζηζηα ρακειέο ιφγσ ησλ 

κεγάισλ εηζαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Ννξβεγία θαη νπεδία. 
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Πξνγξάκκαηα JI θαη CDM εθαξκφδνληαη ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη δεζκεχζεηο ηεο 

Γαλίαο. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπκθσλίεο γηα έξγα CDM κε ηελ Οπθξαλία θη άιιεο 

αλαηνιηθέο επξσπατθέο ρψξεο. Παξαδείγκαηα έξγσλ πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ή  

βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηε Γαλία είλαη: 

 Δγθαηάζηαζε 5 ιεβήησλ πνπ «θαίλε» βηνκάδα (biomass fired heat boilers) 

πνπ βαζίδνληαη ζε παξάγσγα απνβιήησλ απφ ηελ επεμεξγαζία μχινπ ζηε 

Ρνπκαλία  

 Πεξηθεξεηαθή ζέξκαλζε πνπ βαζίδεηαη ζε γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζηηο πφιεηο 

Oradea θαη Beius ζηε Ρνπκαλία (ππεγξάθε πκθσλία Πψιεζεο Μεηψζεσλ 

Δθπνκπψλ (Emissions Reduction Purchase Agreement-ERPA
26

)  

 Δγθαηάζηαζε αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Türisalu ζηελ Δζζνλία  

 Δμαγσγή δηαθεχγνληνο αεξίνπ απφ «ρσκαηεξέο» ζην Chisinau, Μνιδαβία  

 Πεξηθεξεηαθή ζέξκαλζε ζηελ Οπθξαλία 

 Δμαγσγή δηαθεχγνληνο αεξίνπ ζηελ Οπθξαλία
27

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2003, ε Γαλία έγηλε ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ απνθάζηζε λα 

εμαιείςεη ζηαδηαθά ηα πεξηζζφηεξα βηνκεραληθά αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ (HFCs, 

PFCs θαη SF6) (Παξάξηεκα 9 θαη 12 ηνπ ΝΑΡ). Γελ επηηξέπνληαη λέεο κνλάδεο 

παξαγσγήο HFC απφ ην 2006, αλ θαη επηηξέπεηαη ην μαλαγέκηζκα ησλ ππαξρφλησλ 

κνλάδσλ. 

 

3.5.1.4. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Έλα πηινηηθφ ζχζηεκα άξρηζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 ζηελ Hesse
28

 ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηειείσζε ην Μάην ηνπ 2001 παξέρνληαο ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

ήκεξα ην γεξκαληθφ πηινηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ πξνηάζεθε βαζηζκέλν 

ζε απηά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νδεγία-πξφηαζε (IETA, 2002). Σν ζχζηεκα
29

 

απφιπηνπ «αλψηαηνπ νξίνπ θαη εκπνξίνπ» (absolute cap and trade) αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ην 2005, θαιχπηνληαο ηηο εθπνκπέο φισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε 

ειεχζεξεο άδεηεο εθπνκπψλ θαη κηθξφ πνζνζηφ ηνπο λα δεκνπξαηείηαη. (Μαπξάθεο 

Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004) 

Σν πνζνζηφ δέζκεπζεο ηεο ρψξαο απηήο νξίδεηαη ζην -21% κε βάζε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο (German ΝΑΡ) 

ηεο Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007, ε θαηαλνκή δηθαησκάησλ βαζίδεηαη ζηηο 

                                                           
26

 Μηα ζπλαιιαγή πνπ κεηαθέξεη πηζηψζεηο άλζξαθα κεηαμχ δχν κεξψλ ππφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην. Ο αγνξαζηήο πιεξψλεη ηνλ πσιεηή κεηξεηά σο αληάιιαγκα γηα πηζηψζεηο 

άλζξαθα, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ πξψην λα εθπέκπεη πεξηζζφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα. Σα πξφηππα γηα απηέο ηηο ζπκθσλίεο πεξηγξάθνληαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Δκπνξίαο 

Δθπνκπψλ (International Emissions Trading Association)- 

http://www.investopedia.com/terms/e/erpa.asp. 

27
http://unfccc.int/files/meetings/workshops/other_meetings/application/vnd.ms-

powerpoint/denmark_a.ppt, The Danish JI Program- Ulla Blatt Bendtsen, Chief Programme Co-

ordinator, DEPA http://glwww.mst.dk/inter/DC/MST-3-folder-low.pdf, MILJOMINISTERIET-

Denmark 

28
 www.hmulv.hessen.de 

29
 www.bvek.de-German Emission Trading Association, BVEK 

http://unfccc.int/files/meetings/workshops/other_meetings/application/vnd.ms-powerpoint/denmark_a.ppt
http://unfccc.int/files/meetings/workshops/other_meetings/application/vnd.ms-powerpoint/denmark_a.ppt
http://glwww.mst.dk/inter/DC/MST-3-folder-low.pdf
http://www.hmulv.hessen.de/
http://www.bvek.de-german/
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ηζηνξηθέο εθπνκπέο (grandfathering) ζε κηα πεξίνδν βάζεο (2000-2003). ε λέεο 

εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο κε ζεκαληηθή επέθηαζε πνπ έγηλε θαηά ην 2003 θαη 

2004 θαηαλέκνληαη δηθαηψκαηα εθπνκπψλ κε βάζε αλαθεξζείζεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπνκπέο αλά κνλάδα πξντφληνο (ζε ηφλνπο CO2/MWh) κε κηα ex post
30

 πξνζαξκνγή 

ζε ηζρχ εμφδνπ. Παξφιν πνπ ππήξμαλ ζθέςεηο γηα δεκνπξάηεζε κηθξνχ πνζνζηνχ 

δηθαησκάησλ, ηειηθά δηαηέζεθαλ φια δσξεάλ. Γε ρξεζηκνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα 

επηιεθηηθήο ζπκκεηνρήο ή απνρψξεζεο.  

Ζ Γεξκαλία δε ρξεζηκνπνίεζε CERs/ERUs γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηελ 

πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο. ε ζχγθξηζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε 

Οιιαλδία ή ε Απζηξία ή εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο ζηελ Ηζπαλία ή Ηηαιία, ε Γεξκαλία 

αζρνιήζεθε κε πξνγξάκκαηα CDM/JI αξγά. χκθσλα κε ηε DEHSt (Γεξκαληθή 

Αξρή Δκπνξίαο Δθπνκπψλ-German Emissions Trading Authority),  έρνπλ εγθξηζεί ή 

εμεηάδνληαη έξγα CDM πνπ θηινμελνχληαη απφ ηε Βξαδηιία, ηελ Κίλα, ηελ Κνινκβία, 

ηελ Κφζηα Ρίθα, ηελ Ηλδία (21 εγθεθξηκέλα έξγα CDM θαη 2 ζε ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο, πνιχ κηθξά έξγα ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζε βηνκάδα, αηνιηθή θαη 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα (Schafhausen Franzjosef, 2007), ηελ Ηλδνλεζία, ην Νεπάι, 

ηελ Σαυιάλδε θαη ην Βηεηλάκ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα JI ζηε Γεξκαλία 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κεηαηξνπήο 

θαπζίκνπ αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Πνισλία θαη ε 

Ρσζία (έξγα βηνκάδαο, κεηαηξνπή θαπζίκνπ ζε αέξην, αηνιηθήο ελέξγεηαο). Έρνπλ 

ππνγξαθεί χκθσλα Καηαλφεζεο (Memoranda of Understanding) γηα CDM κε ην 

Μεμηθφ, ην Ηζξαήι, ην Πεξνχ θαη ηελ Αίγππην (German Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2006 and RWE, 2007).  

 

3.5.1.5. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

Με βάζε ηε πκθσλία Καηαλνκήο Δθπνκπψλ (Burden Sharing Agreement) 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., ε Φηλιαλδία ππνρξενχηαη λα κελ απμήζεη (νχηε λα 

κεηψζεη) ηηο εθπνκπέο ηεο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 1990. Σν ζχλνιν ησλ θηλιαλδηθψλ 

δηθαησκάησλ ρνξεγήζεθαλ δσξεάλ.  

Σν 2000 μεθίλεζε κηα πηινηηθή θάζε πξνγξάκκαηνο JI/CDM, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε κεηψζεσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Τπάξρεη επίζεο ν ζθνπφο γηα 

ηελ εθαξκνγή 10 έξγσλ JI θαη CDM. Δπηπιένλ, ε Φηλιαλδία επέλδπζε πεξίπνπ 10 

εθαηνκκχξηα € ζην Prototype Carbon Fund
31

 ηεο World Bank, 2 εθαηνκκχξηα € ζην 

TGF-Testing Ground Facility ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο θαη 9 εθαηνκκχξηα € γηα 

δηκεξή έξγα CDM θαη JI
32

. πλνιηθά, νη κνλάδεο κείσζεο εθπνκπψλ πνπ 

εμαζθαιίδνληαη απφ απηά ηα έξγα αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο 

θηλιαλδηθήο πνζφζησζεο εθπνκπψλ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο. Ζ Φηλιαλδία 

ππέγξαςε χκθσλα Καηαλφεζεο (Memorandums of Understanding) γηα έξγα JI κε 

Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία, Οπθξαλία, Οπγγαξία θαη Δζζνλία θαη γηα έξγα CDM 

                                                           
30

 Αθνχ ε εμεηαδφκελε πεξίνδνο ηειεηψζεη. 

31
 Πξψηε πξνζπάζεηα ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζε έξγα κείσζεο ηνπ άλζξαθα, πνπ 

πξνσζήζεθε απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο World Bank ηνλ Ηνχιην ηνπ 1999, 

http://www.prototypecarbonfund.org/splash.html 

32
 CDM, JI and Wind Power: Experiences of Finnish CDM/JI Pilot Programme-Kari 

Hämekoski/Programme manager-http://global.finland.fi/english/projects/cdm-SYKE (Φηλιαλδηθφ 

Ηλζηηηνχην Πεξηβάιινληνο) 
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κε Κφζηα Ρίθα, Δι αιβαληφξ θαη Νηθαξάγνπα (Zetterberg, Nilsson, Ahman, 

Kumlin, Birgersdotter, 2004).  

Σν Φηλιαλδηθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα CDM/JI (Finnish CDM/JI Pilot 

Programme) εηζήρζε ην 1999 ψζηε λα απνθηεζεί εκπεηξία ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

Κηφην, CDM θαη JI. Σν Πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη επίζεο ζηελ αγνξά απνδνηηθψλ σο 

πξνο ην θφζηνο κεηψζεσλ εθπνκπψλ γηα ηε Φηλιαλδία εθαξκφδνληαο έξγα CDM θαη 

JI ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Έξγα Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο 

(CDM) θηινμελνχληαη απφ ηελ Κφζηα Ρίθα, ην Δι αιβαληφξ, ηελ Ολδνχξα, ηελ 

Ηλδία θαη ηε Εάκπηα. ια ηα έξγα Μεραληζκνχ Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο (JI) 

εληνπίδνληαη ζηελ Δζζνλία, παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξγα θαη ζε 

άιιεο ρψξεο. Οη ηχπνη έξγσλ πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηα απφ βηνκάδα, κηθξέο 

πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, αλεχξεζε θαη αμηνπνίεζε βηναεξίνπ, αηνιηθά πάξθα θαη 

κεηαηξνπή θαπζίκνπ (Νφηηα Αθξηθή) (Hanna-Mari Ahonen, 2005).  

 

 
 

ρήκα 3: Αηνιηθφ πάξθν 18,4 MW ζην Pakri ηεο Δζζνλίαο (Φηλιαλδηθφ έξγν JI)  

(Estlander A., 2006) 
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3.5.1.6. ΓΑΛΛΗΑ  

Ζ Γαιιία έρεη δεζκεπηεί λα κελ απμήζεη αιιά νχηε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2008-2012. Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεκαληηθή πηψζε εθπνκπψλ απφ ην 1990 (πηψζε 21,6 % 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κεηαμχ 1990 θαη 2004). ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνθαινχληαη είλαη αζζελείο, 

ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θη ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

(95%) γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Πξάγκαηη, ε Γαιιία βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ 

ζηφρν (French ΝΑΡ).  

Αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε έξγσλ CDM θαη JI φζνλ αθνξά ζε ηξία πεδία-

θιεηδηά: ζεζκηθφ, πξνεηνηκαζίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. Τπέγξαςε 9 

δηκεξείο ζπκθσλίεο πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε έξγσλ CDM θαη JI. Δπίζεο παξείρε 

ππνζηήξημε γηα ζεζκηθή ελδπλάκσζε θαη δπλακηθφηεηα εγθαηαζηάζεσλ: 

 ηελ Αθξηθή: ε Γαιιηθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο (French Development Agency) 

θαη ε Γαιιηθή GEF (French GEF-Global Environment Facility/Fonds Français 

pour l'Environnement Mondial-FFEM) κέζσ ηεο Africa Assist θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 ηε Ρνπκαλία θαη ηε Ρσζία: ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο (Ministry of Environment & Sustainable Development) (Carbon 

Finance Assist). 

 ηελ Κίλα: ε Γαιιηθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο (French Development Agency-

AFD) θαη ε Γαιιηθή GEF. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 60 έξγα CDM θαη JI φπνπ εκπιέθνληαη 

Γαιιηθέο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο νληφηεηεο απφ ηα νπνία αλακέλεηαη κείσζε εθπνκπήο 

180 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηζνδπλάκνπ CO2 κέρξη ην 2012.
33

  

 

3.5.1.7. ΔΛΛΑΓΑ 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2002/358/ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε εμ νλφκαηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη ηελ απφ θνηλνχ ηήξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ, ε Διιάδα δεζκεχεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012 ζην 25% ζε 

ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ έηνπο βάζεο
34

.  

Σα ζπλνιηθά δηθαηψκαηα θαηαλέκνληαη δσξεάλ. ε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά 

δηθαησκάησλ ζηελ επφκελε πεξίνδν εθαξκνγήο (banking) – κε βάζε θαη ηε ζηάζε 

πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα θξαηήζνπλ ηα ινηπά θξάηε-κέιε – δελ πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο δηθαησκάησλ απφ ηελ πεξίνδν 2005-2007 ζηελ επφκελε 

πεξίνδν εθαξκνγήο 2008-2012. Σπρφλ δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ 

ηξηεηία 2005-2007 θαη δελ έρνπλ παξαδνζεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κέρξη ηελ 30
ε
 

Απξηιίνπ 2008 αθπξψλνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. Δπηηξέπεηαη, φκσο, ε ρξήζε 

                                                           
33

 France‘s support for the development of CDM & JI project- Franck Jésus/Environment Advisor 

DGTPE, Ministry of Economy, Finance and Industries (MINEFI), France-Presentation by Marie-Claire 

Lhenry/Ministry of ecology and sustainable development-

regserver.unfccc.int/seors/file_storage/c3jnz6l04b0egec.ppt 

34
  Χο έηνο βάζεο γηα ηηο εθπνκπέο CO2, CH4 θαη N2O ιακβάλεηαη ην 1990 ελψ γηα ηα PFCs, HFCs θαη 

SF6 ιακβάλεηαη ην 1995. 
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απφ κηα εγθαηάζηαζε δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε έλα έηνο ηεο πεξηφδνπ γηα 

ηελ θάιπςε εθπνκπψλ επφκελσλ εηψλ ηεο πεξηφδνπ (intra-period banking). ζνλ 

αθνξά ζηα αδηάζεηα δηθαηψκαηα ηεο απνζήθεο λενεηζεξρνκέλσλ κέρξη ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2007, απηά δεκνπξαηνχληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή κέρξη ηε 15
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2008. Αλ δελ θαηαζηεί ηειηθά δπλαηφ λα πσιεζνχλ, ηφηε αθπξψλνληαη.  

Σν φξην ρξήζεο ησλ πηζηψζεσλ εθπνκπψλ απφ CDM θαη JI απφ ηηο ππφρξεεο 

εγθαηαζηάζεηο θαζνξίδεηαη ζε 9% ησλ ρνξεγεκέλσλ δηθαησκάησλ αλά εγθαηάζηαζε. 

Σν φξην ρξήζεο ζα είλαη εηήζην, κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο απφ έηνο ζε έηνο, εληφο ηεο πεξηφδνπ 2008-2012. ε πεξίπησζε 

πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο ππφρξεεο εγθαηαζηάζεηο δελ αμηνπνηήζνπλ πιήξσο (ή 

θαζφινπ) ην φξην ηνπ 9% κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ην ππφινηπν κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί απφ ππφρξεεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαιχςεη πιήξσο ην δηθφ 

ηνπο φξην ηνπ 9%, κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζή ηνπο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Οδεγίαο (Greek ΝΑΡ). 

 

3.5.1.8. ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

Σν 1998 ζπζηάζεθε εηδηθή ζπκβνπιεπηηθή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ 

πξννπηηθή ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο (Έθζεζε ηεο νκάδαο δηαβνπιεχζεσλ, 

Report of the Consultation Group, 1999). Ζ νκάδα πξφηεηλε ζχζηεκα εκπνξίαο 

εθπνκπψλ κε «αλψηαην φξην θαη εκπνξία». Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

κεζαλίνπ εθηηκήζεθαλ πην πηζαλέο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νη εκπνξηθέο κνλάδεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο κέζνδνο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ πξνηάζεθε ζπλδπαζκφο 

δεκνπξαζίαο θαη ηζηνξηθψλ εθπνκπψλ (ή πξνπαηνξηθψλ εθπνκπψλ – φπσο αιιηψο 

κεηαθξάδεηαη ν φξνο «grandfathering»). Σν ζχζηεκα δελ ηέζεθε ζε εθαξκνγή, ιφγσ 

ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζην λα 

παξαδψζεη πξαγκαηηθά ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ. (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 

2004). 

Ζ Ηξιαλδία ζηα πιαίζηα ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη ηεο πκθσλίαο 

Καηαλνκήο Δθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. είλαη ππνρξεσκέλε λα κελ απμήζεη ηηο εθπνκπέο ηεο 

πάλσ απφ 13%. Ζ ΔΡΑ αξρηθά δεκνπξαηεί ην 0,75% ησλ δηθαησκάησλ (επηηξέπεηαη ε 

δεκνπξάηεζε κέρξη 1% ησλ δηθαησκάησλ, ππάξρεη ην φξην ηνπ 5%) (Zetterberg, 

Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004) 

 

3.5.1.9. ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ δέζκεπζε ηεο Ηηαιίαο ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2002/358/ΔΚ 

είλαη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 6,5% ζε ζχγθξηζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990.  

Ζ ρξήζε ησλ «επέιηθησλ» κεραληζκψλ ζην ηηαιηθφ Δζληθφ ρέδην γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθηηκήζεθε πσο πξνζθέξεη 40% κε 60% ησλ 

εζληθψλ κεηψζεσλ εθπνκπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Ζ Ηηαιία ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη έξγα CDM ζην Λάνο, 

ηελ Κίλα, ηε Βξαδηιία, ηελ Αξγεληηλή, ηε Νηγεξία, ην Μαξφθν, ηελ Αιγεξία, ηελ 

Σπλεζία, ηελ Αίγππην, ηε εξβία θη έξγα JI ζηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ 

Κξναηία. Σν Ηηαιηθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηθέξεηαο (Ministry for the 
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Environment and Territory) ίδξπζε ην Ηηαιηθφ Σακείν Άλζξαθα
35

 ζηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα (Corrado Clini, 2005).  
 

3.5.1.10. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

Σν Λνπμεκβνχξγν ππνρξενχηαη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 28%. ην Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ αλαθέξεηαη πσο 

ππάξρνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο: 

 Ζ ρψξα είλαη κηθξή θαη νη απνθάζεηο ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί 

λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εθπνκπψλ. 

 Απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ελέξγεηαο, ζέξκαλζεο, νηθνδφκεζεο θαη θπθινθνξηαθήο θίλεζεο. 

 Γίλεηαη εηζαγσγή ζεκαληηθήο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σα κέηξα δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ Κηφην ζχκθσλα 

κε ηε πκθσλία Δπηκεξηζκνχ ησλ Βαξψλ (Burden Sharing Agreement) αιιά 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ CDM, 

JI, Δκπνξία Δθπνκπψλ (αλακέλεηαη εηζαγσγή δηθαησκάησλ εθπνκπψλ απφ 

CDM, JI πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζε 3 Mt CO2 θαηά ην δηάζηεκα 2008-

2012). 

Σν 100% ησλ δηθαησκάησλ θαηαλέκνληαη δσξεάλ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 2005-

2007 αιιά θαη γηα ηελ επφκελε 2008-2012 (Zetterberg, Nilsson, Ahman, Kumlin, 

Birgersdotter, 2004). Ζ Δπηηξνπή παξέπεκςε ην 2006 ην Λνπμεκβνχξγν ζην 

Γηθαζηήξην ησλ ΔΚ επεηδή, παξά ηηο ζρεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο, δελ θνηλνπνίεζε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, νχηε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηηο κειινληηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.
36

  

 

3.5.1.11. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

χζηεκα εκπνξηθψλ αδεηψλ γηα ΝΟx ζα άξρηδε ην 2003 ζηηο Κάησ Υψξεο κε 

ζηφρν ηε κείσζε απηνχ ηνπ είδνπο εθπνκπψλ απφ 120 kton ην 1995 ζε 55 kton ην 

2010. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002 ε Οιιαλδηθή Δπηηξνπή Δκπνξίαο CO2 (Dutch CO2 

Trading Commissions) πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ 

κε πεξίνδν έλαξμεο 2004-2005. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαηξεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

i) ελεξγνβφξεο θαη έληνλα εκπνξηθέο εηαηξίεο («εθηεζεηκέλνο» ηνκέαο) θαη ii) άιιεο 

εηαηξίεο («πξνθπιαγκέλνο» ηνκέαο) (ΗΔΣΑ, 2002). Οη εηαηξίεο ηνπ «εθηεζεηκέλνπ» 

ηνκέα ζα ιάβνπλ ειεχζεξα άδεηεο εθπνκπψλ, ελψ εηαηξίεο ηνπ «πξνθπιαγκέλνπ» 

ηνκέα κέζσ δεκνπξαζίαο (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

                                                           
35

 Italian Carbon Fund: Σν Ηηαιηθφ Σακείν Άλζξαθα απνηειεί έλα δεκφζην/ηδησηηθφ ζπλεηαηξηζκφ θαη 

παξακέλεη αλνηρηφ ζηε ζπκκεηνρή ησλ Ηηαιηθψλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νληνηήησλ. Σν Σακείν 

πξνσζεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε εθπνκπψλ θαη πνπ ππάγνληαη ζηνπο 

κεραληζκνχο CDM θαη JI ηνπ Πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη ζην χζηεκα Δκπνξίαο Δθπνκπψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

36
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Σν ζχζηεκα εκπνξίαο απνηεινχζε έλα λέν εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε εθπνκπψλ. 

Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζηφρνη 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ Οιιαλδία κέζσ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ (Benchmarking Energy-Efficiency covenant, Long-term energy 

efficiency agreements θαη Coal covenant) θαη ππνρξεψλνληαο ηδησηηθέο εηαηξίεο λα 

ιακβάλνπλ κέηξα κείσζεο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 8 ηεο Environmental 

Management Act.   

Ζ Οιιαλδία ππέγξαςε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην καδί κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ. ην 1998. πκθσλήζεθε πσο ε ζπλεηζθνξά ηεο Οιιαλδίαο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ζα είλαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά κέζν φξν 6% αλά έηνο γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 (212 κεγαηφλνη ηζνδπλάκνπ 

CO2) (Dutch NAP). 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ Κηφην, ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε εηζήγαγε ην 

ιεγφκελν «ρέδην Δθαξκνγήο Κιηκαηηθήο Πνιηηηθήο» (Climate Policy 

Implementation Plan-CPIP) πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο (1999) 

αθνξνχζε κέηξα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, 

ελψ ην δεχηεξν κέξνο (2000) παξνπζίαδε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Οιιαλδίαο ζην 

εμσηεξηθφ κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, Απφ Κνηλνχ 

Δθαξκνγή (JI) θαη Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο (CDM). Ζ θπβέξλεζε ζα 

επηβαξπλζεί κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα JI θαη CDM.  

πκθσλήζεθε πσο ην κηζφ πνζνζηφ απαηηνχκελεο κείσζεο εθπνκπψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ. Σν άιιν 50% ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ, 

απφ ην νπνίν ηα δχν ηξίηα αθνξνχλ κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ην 

έλα ηξίην κείσζε εθπνκπψλ γεληθά αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ Οιιαλδία ζρεδίαζε 

έξγα JI ζηνπο εκπνξηθνχο ηνκείο δηαθφξσλ ρσξψλ, φπσο κεηαηξνπέο εξγνζηαζίσλ 

παξαγσγήο ηζρχνο απφ γαηάλζξαθα (Dutch NAP θαη Zetterberg θιπ, 2004). 

πλνιηθά επηιέρζεθαλ ηέζζεξα πνιηηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Δθπνκπψλ κε βάζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ ζηνρνζεηνχκελσλ νκάδσλ. Απηά ηα 

εξγαιεία είλαη: 

 Σν Benchmarking Covenant (BC): κηα ζπκθσλία δηαπξαγκάηεπζεο κε 

ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

 Σν Regulatory Energy Tax (REB): έλαο νηθν-θφξνο γηα ηελ θαηαλάισζε 

αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σν Environmental Quality of Electricity Production (MEP): έλα ζχζηεκα 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ γηα ηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σν ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ (TGC): έλα ζχζηεκα 

εγγπήζεσλ πξνειεχζεσο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (Sijm, ECN November 2003). 

Σα εγρψξηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ CO2 δηαλέκνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

γεσξγία, βηνκεραλία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο), ζπγθνηλσλία θαη 

κεηαθνξά. Γηα ηα έηε 2005-2007, ηα ζπλνιηθά δηθαηψκαηα εθπνκπήο CO2 γηα ην 

βηνκεραληθφ ηνκέα (θαη ελέξγεηα) ηέζεθε ζηνπο 115 κεγαηφλνπο εηεζίσο. 333 
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εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 91,5% 

ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ηεο βηνκεραλίαο θαη ην 96% ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. 

Ζ Οιιαλδία απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ζηηο εηαηξίεο πνπ επίζεκα εκπίπηνπλ ζηελ 

Οδεγία θαη νη νπνίεο εθπέκπνπλ ιηγφηεξν απφ 25000 ηφλνπο CO2 αλά έηνο ην 

δηθαίσκα λα παξακείλνπλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο. Απηφ ην δηθαίσκα 

αθνξνχζε 139 εηαηξίεο πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα ιηγφηεξν απφ 1,5% ησλ εθπνκπψλ 

απφ ηηο νπνίεο κφλν 74 ην ρξεζηκνπνίεζαλ. 

Σα δηθαηψκαηα απηά δηαλέκνληαη ζηηο εηαηξίεο δσξεάλ. Γεκηνπξγήζεθε επίζεο 

απνζήθε δηθαησκάησλ γηα λενεηζεξρνκέλνπο ηα νπνία δηαηίζεληαη επίζεο δσξεάλ. Ζ 

πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ πξνο δηαλνκή αλά εγθαηάζηαζε βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθέο 

εθπνκπέο, ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε ηνκέσλ, ην βαζκφ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη έλαλ παξάγνληα αληηζηάζκηζεο. 

Σα θξηηήξηα φπσο αλαθέξνληαη ζην Οιιαλδηθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλνκή δηθαησκάησλ είλαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

ηεο Οδεγίαο. Βέβαηα, ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθαξκφζνπλ άιια 

θξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή ζε εηαηξίεο. Γχν επηπιένλ θξηηήξηα εθαξκφζηεθαλ ζηελ 

Οιιαλδία γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ: α) πξνζσξηλή εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

εθπέκπνπλ κηθξά πνζά CO2 (ιηγφηεξν απφ 25 kton) απφ ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 

εμαηηίαο ηνπ πςεινχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε (ην 

άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο παξαρσξεί ην δηθαίσκα ηεο ππνβνιήο ελφο ηέηνηνπ αηηήκαηνο 

ζηελ Δπηηξνπή), β) ε θαηαλνκή δηθαησκάησλ εθπνκπψλ λα ζπλδέεηαη φζν ην δπλαηφ 

κε ην Benchmarking Energy-Efficiency covenant θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο (long-term energy-efficiency agreements), ψζηε λα 

δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (Dutch 

NAP). 

Ζ Οιιαλδία είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο, πνπ δηέζεζαλ δεκφζηα θεθάιαηα γηα ηελ 

αγνξά κεηψζεσλ εθπνκπψλ CO2 απφ CDM. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank) 

αλαθνίλσζε ζπκθσλία κε ηελ Οιιαλδία ην Μάην ηνπ 2002, ηδξχνληαο κηα ππεξεζία 

γηα ηελ αγνξά πηζηψζεσλ κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ Τπεξεζία 

απηή ππνζηεξίδεη έξγα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ δεκηνπξγνχλ ελδερφκελεο 

πηζηψζεηο απφ Μεραληζκφ Καζαξήο Αλάπηπμεο. Ζ Οιιαλδία, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο (Ministry of Economic Affairs), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ε 

Γηεζλήο Έλσζε Οηθνλνκηθψλ (International Finance Corporation-IFC) ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2004, ππέγξαςαλ ζπκθσλία νξίδνληαο ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ IFC σο 

δηαρεηξηζηέο (Trustees) ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Άλζξαθα (Netherlands European 

Carbon Facility), κε ζηφρν ηελ αγνξά κεηψζεσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

πξνο φθεινο ηεο Οιιαλδίαο. Ζ Τπεξεζία απηή αγνξάδεη κεηψζεηο εθπνκπψλ απφ 

έξγα JI κφλν, δειαδή απφ έξγα πνπ θηινμελνχληαη ζε ρψξεο κε κεηαβαηηθέο 

νηθνλνκίεο. Γη‘απηφ ην ιφγν, ε Οιιαλδία έρεη ππνγξάςεη χκθσλα Καηαλφεζεο κε 

ηελ Αξγεληηλή, ηε Βνιηβία, ηε Βξαδηιία, ηελ Κνινκβία, ηελ Κφζηα Ρίθα, ην 

Δθνπαδφξ, ηε Γνπαηεκάια, ηελ Ολδνχξα, ηελ Ηλδνλεζία, ην Μεμηθφ, ηε Νηθαξάγνπα, 

ηνλ Παλακά, ην Δι αιβαληφξ θαη ηελ Οπξνπγνπάε.
37
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3.5.1.12. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

Σν 2000, ε Πνξηνγαιία μεθίλεζε πξνεξγαζία πάλσ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο (National Climate Change Program-NCCP), κε ζηφρν ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ 

ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ηε πκθσλία Καηαλνκήο Δθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Πνξηνγαιία έρεη απνδερηεί σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην 27% γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012. 

πσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 

θαηαλέκνληαη δσξεάλ (έλα ηξίην γηα θάζε έηνο) ελψ απηά πνπ κέλνπλ αδηάζεηα απφ 

ηελ απνζήθε λενεηζεξρνκέλσλ δεκνπξαηνχληαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008. 

Ζ βηψζηκε (sustainable) αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Πνξηνγαιία ρξεηάδεηαη ηελ 

πξνψζεζε επελδχζεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αχμεζεο ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη 

ηε δηείζδπζε ηεο πνξηνγαιηθήο βηνκεραλίαο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γη‘απηνχο 

ηνπο ιφγνπο, ε θπβέξλεζε ζεσξεί επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίζεη ζπλζήθεο 

ψζηε λα γίλνπλ νη επελδχζεηο ζηελ Πνξηνγαιία ειθπζηηθέο. Γηα λα κελ απνηειέζεη ην 

θφζηνο ηνπ CO2 εκπφδην γηα επελδχζεηο ζηε ρψξα, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο κε 

ιηγφηεξνπο ή θαζφινπ πεξηνξηζκνχο ζηα επίπεδα ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, δεκηνπξγήζεθε απνζήθε κε 8,4% ησλ ζπλνιηθψλ αδεηψλ γηα ην 2005-

2007 γηα δσξεάλ θαηαλνκή ζε λενεηζεξρφκελνπο. 

Γηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε κεηαμχ Πνξηνγαιίαο θαη Ηζπαλίαο φζνλ 

αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο Ηβεξηθήο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Iberian Electricity 

Market-MIBEL). Θα πξέπεη, δειαδή, λα ιεθζεί ππφςε ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηεο κειινληηθήο MIBEL. (Portuguese ΝΑΡ) Τπάξρεη επίζεο έλα 

Δζληθφ ρέδην γηα ηα Αέξηα Θεξκνθεπίνπ (National Plan for Greenhouse Gases) ζην 

www.iambiente.pt πνπ πεξηγξάθεη πνηεο δξάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ Κηφην ζην ζχλνιφ ηνπ (φρη κφλν ζηνπο ηνκείο εκπνξίαο αιιά ζε 

φινπο) ( Zetterberg, Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004). 

Καίξην κέηξν γηα λα επηηχρεη ε Πνξηνγαιία ην ζηφρν ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην είλαη ε αγνξά πηζησηηθψλ κνξίσλ JI θαη CDM απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ αλψηαηε πνζφηεηα δηθαησκάησλ εθπνκπήο πνπ ελέθξηλε ε 

Δπηηξνπή βαζίδεηαη ζε δηεμνδηθφ έιεγρν ηεο πξφζεζεο ηεο Πνξηνγαιίαο λα ζπζηήζεη 

εηδηθφ ηακείν γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη, απφ ην 2007 θαη εθεμήο, λα επελδχζεη 

ηνπιάρηζηνλ 348 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αγνξά πηζησηηθψλ κνξίσλ.
38

 ηηο 24 

Μαξηίνπ 2006 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (Ministry for the Environment, Spatial Planning and Regional 

Development) δεκηνχξγεζε ην Πνξηνγαιηθφ Σακείν Άλζξαθα (Carbon Fund) ην 

νπνίν απνθηά δηθαηψκαηα εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ.
39

 Δπίζεο πξφζθαηα (Απξίιηνο 2008) ε 

Πνξηνγαιία ππέγξαςε χκθσλν Καηαλφεζεο κε ηελ Αλγθφια γηα ζπλεξγαζία κε 

ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη κε ηε ππφζρεζε 

πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ CDM ζην Αθξηθαληθφ θξάηνο.
40
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3.5.1.13. ΗΠΑΝΗΑ 

Ζ Ηζπαλία δεζκεχηεθε λα πεξηνξίζεη ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζην 15% ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. Απφ φιεο ηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, ε Ηζπαλία βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ην ζηφρν ηεο. Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ην 2005 ήηαλ 52.9% πςειφηεξεο απφ απηέο ηνπ 1990.
41

  

 

3.5.1.14. ΟΤΖΓΗΑ 

Ζ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ην 2003-04 ζηε νπεδία 

ραξαθηεξίδεηαη σο κηα επθαηξία «εθκάζεζεο δηακέζνπ εκπεηξίαο» γηα ηηο ζνπεδηθέο 

βηνκεραλίεο. Σν πξνηεηλφκελν ζνπεδηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ πεξηιακβάλεη 

ηνκείο, πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξάζηλν Κείκελν θαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ ζα γίλεηαη 

κέζσ δεκνπξαζίαο. 400 εγθαηαζηάζεηο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα (ΗΔΣΑ, 2002), 

αιιά ε κέζνδνο θαηαλνκήο δελ έρεη επηιεγεί αθφκε (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 

2004). 

Ζ νπεδία δεζκεχηεθε λα πεξηνξίζεη ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ζην 4% ην 

2008-2012 ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 1990. Γε γίλεηαη ηειηθά δεκνπξάηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Δπηπιένλ, αζρνιήζεθε κε πηινηηθά πξνγξάκκαηα CDM/JI 

απφ ην 1993 κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ κεηέπεηηα επέιηθησλ κεραληζκψλ. Απφ ην 

2003 ε νπεδηθή θπβέξλεζε εληαηηθνπνηεί απηή ηε πξνζπάζεηα. Δλψ απνθαζίζηεθε 

λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ CDM/JI γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ Κηφην, ππάξρεη 

ε πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέηνηα έξγα γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ. Βαζηθά, ππάξρεη πξφγξακκα CDM/JI ζηε ρψξα θη επηπιένλ ε 

νπεδία ζπκκεηέρεη ζην Prototype Carbon Fund (PCF) κε 10 εθαηνκκχξηα USD 

(Zetterberg, Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 230 εθαηνκκχξηα SEK. Πεξηιακβάλνληαη 6 έξγα CDM: 

3 ζηε Βξαδηιία, 1 ζηελ Ηλδία θαη 2 ζηελ Κίλα, θαζψο θαη 4 έξγα JI ζηε Ρνπκαλία, ηελ 

Δζζνλία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρσζία. Απηά ηα ζπκβφιαηα ζα νδεγήζνπλ ζε κεηψζεηο 

πεξίπνπ 2 MtCO2e κέρξη ην 2012 (Swedish Energy Agency, 2007).  

 

3.5.1.15. ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Σν ζχζηεκα μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 (DEFRA, 2000). Δίλαη ην πξψην 

πιήξσο αλαπηπγκέλν ζχζηεκα ζηελ Δπξψπε, θαζψο πεξηιακβάλεη ηηο εθπνκπέο φισλ 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη κεγάιν αξηζκφ ηνκέσλ. Δίλαη έλα κάιινλ ηδηαίηεξν 

ζχζηεκα, θαζψο δηαζέηεη δχν ζπληζηψζεο, πνπ βαζίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ην ζχζηεκα «αλψηαην φξην θαη εκπνξία» θαη ην «αλψηαην φξην θαη 

πίζησζε (baseline and credit)». Δλεξγνβφξεο βηνκεραλίεο θαη εηαηξίεο, πνπ ππάγνληαη 

ζηε πκθσλία γηα ηελ Δηζθνξά γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Climate Change Levy 

Agreements, CCLAs) ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεχηεξε πξνζέγγηζε. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ «πχιεο» (Μαπξάθεο Γ. θαη 

Κνληδάξε Π., 2004). 

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ., ππνρξενχηαη 

λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε πνζνζηφ 

12,5% ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 1990. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δελ 
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πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Κηφην (Zetterberg, 

Nilsson, Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004). 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην παξακέλεη ε ρψξα κε ηελ πεξηζζφηεξν εμειηγκέλε 

θιηκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε. Ζ θπβέξλεζε εηζήγαγε ελεξγεηαθφ θφξν ψζηε λα 

θαηεπζχλεη ηηο εηαηξίεο ζε εζεινληηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ζχζηεκα 

εκπνξίαο. Οη εηαηξίεο δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε κεγάιε πξνζπκία ζην ζχζηεκα 

εκπνξίαο εθπνκπψλ επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν απαιιάζζνληαη απφ κεγάιν κέξνο 

ελεξγεηαθνχ θφξνπ ή ιακβάλνπλ ζεκαληηθή επηδφηεζε.  

3.5.1.16. ΣΔΥΗΑ 

Ζ Σζερία (Czech Republic), σο λέν θξάηνο-κέινο, είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ζπκκεηάζρεη ζην χζηεκα Δκπνξίαο Δθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. (EU-ETS), αλ θαη ε αξρηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 15 θξαηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

Κηφην κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. (2002/358/ΔΚ) δε ζπκπεξηιακβάλεη απηή ηε ρψξα. 

Αλ θαη δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απφ θνηλνχ εθπιήξσζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηνπ Κηφην, ε δηθή ηεο δέζκεπζε ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν είλαη ε 

κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% (ECN, 1999). 

Ζ δεκνπξάηεζε ησλ δηθαησκάησλ εθαξκφδεηαη κφλν ζε αδηάζεηα δηθαηψκαηα ηεο 

απνζήθεο λενεηζεξρνκέλσλ θαη νξγαλψλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. 

Τπάξρεη ε πξφζεζε ηα έζνδα απφ ηε δεκνπξάηεζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο 

Δθπνκπψλ ζηελ Σζερία θαζψο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

έξγσλ (Czech ΝΑΡ). 

 

3.5.1.17. ΛΟΒΑΚΗΑ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2003 πξνσζήζεθε εζληθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ γηα 

ηηο εθπνκπέο SO2. Μεγάιεο πεγέο – πεξηζζφηεξν απφ 50 MW ζεξκηθή ηζρχ εηζφδνπ – 

πνπ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ ζείνπ εληάρζεθαλ ζην ζχζηεκα γηα ηξία έηε (2002-

2004). χζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ CO2 ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

θαη ην Κέληξν Καζαξνχ Αέξα (Center for Clean Air). Πεξηζζφηεξν απφ ην 60 % ησλ 

εθπνκπψλ CO2 ηεο ινβαθίαο ζα θαιππηφηαλ απφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ 

ηχπνπ «αλψηαην φξην θαη εκπνξία» (William E. et al., 2002). Σν ζχζηεκα ζα 

ιεηηνπξγνχζε δνθηκαζηηθά γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007 (ΗΔΣΑ, 2004) (Μαπξάθεο Γ. 

θαη Κνληδάξε Π., 2004). Ζ ινβαθία εηζήιζε ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ θαη θαηέζεζε Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012 θαζψο έγηλε επηζήκσο θξάηνο-κέινο. Σν πνζνζηφ δέζκεπζήο ηεο 

ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν είλαη -8%.
42

  

 

3.5.1.18. ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 

Ζ Ληζνπαλία ππνρξενχηαη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηηο θαηά 8%. Σν 1,5% ησλ 

ιηζνπαληθψλ δηθαησκάησλ δεκνπξαηνχληαη. Θεσξείηαη πσο νη δεκνπξαηήζεηο 

θαζηζηνχλ δηαζέζηκα ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ ζε φινπο ηνπο επίδνμνπο αγνξαζηέο. 

Πξνγξάκκαηα CDM/JI δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε Ληζνπαλία (Zetterberg, Nilsson, 
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Ahman, Kumlin, Birgersdotter, 2004). Παξ‘φια απηά, άιιεο ρψξεο εθαξκφδνπλ JI 

ζηε ρψξα απηή. Γηα ηελ αθξίβεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη 11 έξγα (Asta Skrockaitė, 

2007).  

 

3.5.1.19. ΚΤΠΡΟ 

Ζ Κχπξνο δελ έρεη πνζνηηθνπνηεκέλεο δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ δπλάκεη ηεο Απφθαζεο 2002/358/ΔΚ ή βάζεη 

ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, θαζψο: 

1.2.2 δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην Παξάξηεκα Η ηεο χκβαζεο γηα ηηο 

θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, 

2.2.2 δελ είρε εληαρζεί ζην Παξάξηεκα Β ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη 

3.2.2 δελ ήηαλ κέινο ηεο Δ.Δ. φηαλ ζπκθσλήζεθαλ νη επηκέξνπο δεζκεχζεηο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξψηε πεξίνδν δεζκεχζεσλ 2008-2012 

ζην πιαίζην ηεο απφ θνηλνχ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ -8% γηα ηελ Δ.Δ. 

Παξ‘φια απηά, ε έγθξηζε ελφο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη απφιπηα απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ε 

Κχπξνο λα ζπκβάιιεη θαη απηή ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ απηψλ. ηα πιαίζηα 

απηά, εθπνλήζεθε απφ ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, θαηφπηλ αλάζεζεο απφ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ηξαηεγηθφ ρέδην γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ Κχπξν, ιακβάλνληαο ππφςε ηερληθά αιιά θαη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα (Cyprian ΝΑΡ). 

ηελ Κχπξν δεκηνπξγήζεθε αηνιηθφ πάξθν 12 MW ζηα λφηηα ηεο πεξηνρήο ηεο 

Λάξλαθαο ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα δχν πξψηα θαηαρσξεκέλα έξγα CDM ζε 

Δπξσπατθά θξάηε-κέιε θαη ην πξψην έξγν αηνιηθήο ελέξγεηαο CDM κηθξήο θιίκαθαο 

ζ‘απηή ηε ρψξα κε πξσηνβνπιία Κππξην-Γεξκαληθήο θνηλνπξαμίαο
43

. Αθνινχζεζε ε 

πξαγκαηνπνίεζε θη ελφο άιινπ αηνιηθνχ πάξθνπ κεγάιεο θιίκαθαο απηή ηε θνξά 

(Alexigros Wind Farm 31.5 MW).
44

  Δπίζεο έρεη ππνγξάςεη χκθσλν Καηαλφεζεο 

κε ηελ Ηηαιία γηα έξγα CDM.
45

  

 

3.5.1.20. ΜΑΛΣΑ 

Ζ Μάιηα, φπσο θαη ε Κχπξνο είλαη νη δχν εμαηξέζεηο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 23 

θξάηε-κέιε πνπ δελ έρνπλ πνζνηηθνπνηεκέλεο δεζκεχζεηο, θαζψο ζεσξνχληαη  

«αλαπηπζζφκελεο ρψξεο» κε ηελ έλλνηα ηνπ UNFCCC. κσο είλαη ππνρξεσκέλε απφ 

ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Οδεγία εκπνξίαο εθπνκπψλ λα 

θαηαζέζεη Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο θαη λα ζπκβάιιεη ζην ζηφρν -8% ηεο Δ.Δ. Σν 

Δζληθφ ρέδην πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ Αξρή Πεξηβάιινληνο θαη ρεδηαζκνχ ηεο 

Μάιηαο (Malta Environment and Planning Authority-MEPA), κε ηελ αξσγή ηεο 

Milieu Limited (Βξπμέιιεο) θαη ησλ Enviro-Markets International (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην) εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Μάιηαο. 
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Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο Μάιηαο είλαη πνιχ ρακειέο 

ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηεο Δ.Δ. σο ζχλνιν. Σν 2000 νη εθπνκπέο ηεο Μάιηαο ήηαλ 

κφλν ην 0,041% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ησλ 25 ηεο Δ.Δ. Μφλν δχν ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο (κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο) εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο 

Δκπνξίαο Δθπνκπψλ πνπ δηέπεηαη απφ ηελ Οδεγία. Σα δηθαηψκαηα κάιινλ ζα 

δηαηεζνχλ δσξεάλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε ζηηο ηηκέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη λα εληζρχζεη ηελ εηζαγσγή λενεηζεξρνκέλσλ θαη ηηο εζσηεξηθέο 

επελδχζεηο. 

Καζψο ε Μάιηα δελ είλαη ρψξα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηάζρεη ζε έξγα ηνπ κεραληζκνχ Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο παξά κφλν ζε έξγα 

Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο. Παξ‘φια απηά, ε πνιππινθφηεηα ηνπ CDM θαη ε 

πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Μάιηαο δελ θαηέζηεζε βηψζηκε ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα CDM, ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε πεξίνδν εκπνξίαο (Maltese 

ΝΑΡ). Γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 φκσο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην έξγν CDM 

ζηε Μάιηα, ε Αλάθηεζε θαη ε Αμηνπνίεζε ηνπ Ta‘ Zwejra Landfill Gas (Ta‘ Zwejra 

Landfill Gas Recovery and Utilization) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή αεξίνπ απφ 

ηελ πεξηνρή επηρσκάησζεο ζθνππηδηψλ Ta‘ Zwejra φπνπ ελαπνηίζεληαη ηα δεκνηηθά 

ζηεξεά απφβιεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ αεξίνπ απηνχ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απηφ ην έξγν ζα αλνίμεη ηηο πφξηεο θαη γηα άιια έξγα CDM.
46

  

 

3.5.1.21. ΠΟΛΩΝΗΑ 

Δμεηάζηεθε ην ελδερφκελν εηζαγσγήο ελφο πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

εθπνκπψλ γηα CO2, θαζψο εθηηκήζεθε σο ην πην θαηάιιειν πνιηηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο (Hauff J. et al., 2001). Οη άδεηεο ζα ρνξεγνχληαλ 

ειεχζεξα ή έλαληη ρακειήο ακνηβήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ 

(Combined Heat and Power, CHP). Σν ζχζηεκα πξνγξακκαηηδφηαλ λα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή εληφο ηεο πεξηφδνπ 2000-2005 θαη λα θαιχςεη ην 64% ησλ εζληθψλ 

εθπνκπψλ CO2 (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

Ζ Πνισλία έγηλε θξάηνο-κέινο φκσο επίζεκα ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2004, εηζήρζε ζην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο θαη δεζκεχηεθε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο, 

ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαηά 6% ηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε 

ην έηνο βάζεο 1988.
47

  

Δγθεθξηκέλα έξγα JI: 

 Υξήζε βηνκάδαο απφ δεκνηηθέο πξάζηλεο πεξηνρέο γηα ζέξκαλζε ζηε Jelenia 

Góra (εγθαηάζηαζε ιέβεηα βηνκάδαο) (Οιιαλδία) 

 Καηαζθεπή κηθξήο πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο ζηνλ πνηακφ Bóbr, ζηε Leszno 

Górne (Καλαδάο) 

 Καηαθξάηεζε δηαθεχγνληνο αεξίνπ ζηε Konin (Οιιαλδία) 

 Αηνιηθφ πάξθν 30 MW ζηε Zagórze (Γαλία) 

 Υξήζε κεζαλίνπ απφ επηρσκάησζε ζθνππηδηψλ θαη ιάζπεο ζηε Zakopane 

(Γαλία) 
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 Ta‘ Zwejra CDM Landfill Gas Recovery and Utilisation Project- Krista Rizzo WasteServ Malta Ltd.-   

http://www.mcst.org.mt/files/uploaded/TaZwejraCDMPresentation%5BCDMWorkshop%5D.pdf 

47
 http://www.setatwork.eu/downloads/cp_poland_0801_v6.pdf 

http://www.setatwork.eu/downloads/cp_poland_0801_v6.pdf
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 Γεσζεξκηθή κνλάδα ζηε Stargard (Prototype Carbon Fund-PCF) (Agnieszka 

Gałan, 2005) 

3.5.1.22. ΛΔΣΟΝΗΑ 

Με ηελ έληαμε ηεο Λεηνλίαο (πνζνζηφ δέζκεπζεο: -8%) ζηελ Δ.Δ., ππνρξεψζεθε 

λα θαηαζέζεη Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο (Latvian ΝΑΡ) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ. Ζ Λεηνλία, ζηηο 31 Ηνπιίνπ, 

ζπκθψλεζε κε ηηο ζέζεηο ηεο Πνισλίαο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο, 

ηεο Δζζνλίαο θαη ηεο ινβαθίαο λα ακθηζβεηήζεη ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Δθπνκπψλ, αθνχ ε Δπηηξνπή ηελ ππνρξέσζε λα κεηψζεη ην πξνηεηλφκελν αλψηαην 

φξην γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην βηνκεραληθφ ηνκέα.
48

  

 

3.5.1.23. ΔΘΟΝΗΑ 

Με ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δ.Δ., ε Δζζνλία (πνζνζηφ δέζκεπζεο: -8%) ππνρξεψζεθε λα 

θαηαζέζεη Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο (Estonian ΝΑΡ) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ. Ήδε απφ ην 2001, ππεξέβε ην ζηφρν 

ηεο γηα ην 2010, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη εμαγσγέαο πηζηψζεσλ 

θαη λα ιακβάλεη έζνδα ή λα απνζεθεχεη ηηο επηπιένλ κεηψζεηο (EnPAcc, 2001).  Έρεη 

ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα έξγα JI κε ηε Φηλιαλδία (FORTUM)
49

, ηε νπεδία 

(NUTEC/SIDA), ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γαλία (DANCEE) θαη έρεη απνθαζίζεη 

ζπλεξγαζία κε ηελ NEFCO‘s Testing Ground Facility (JI TGF)
50

 (2004). Μεγαιχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ έξγσλ έρνπλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(αηνιηθή ελέξγεηα θαη βηνκάδα) θαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.
51

  

 

3.5.1.24. ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

Ζ Οπγγαξία δεζκεχηεθε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 

6% ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Ζ Κπβέξλεζε εηζήγαγε λφκν (λφκνο JI) 

πνπ πεξηειάκβαλε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ελφο έξγνπ JI ζηελ Οπγγαξία ην 2004. 

Πξνγξακκαηίζηεθε ε θαηαζθεπή 12 κνλάδσλ παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο 2.0MW 

ζην Mosonmagyarovar πνπ βξίζθεηαη ζηε Ννηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο Οπγγαξίαο, 

θνληά ζηα ζχλνξα κε Απζηξία θαη ινβαθία. Οη θχξηνη εκπιεθφκελνη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε Northwest Hungarian Electricity Delivery 

Company Ltd. (ή αιιηψο EDASZ), ε νπνία είλαη κηα εηαηξία δηαλνκήο ελέξγεηαο ζηελ 
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 www.euractiv.com/en/climate-change/latvia-joins-revolt-eu-co2-caps/article-165990 

49
  Έξγα πεξηθεξεηαθήο ζέξκαλζεο ζηα Tamsalu, Kadrina θαη Paide θαη αηνιηθφ πάξθν Pakri  

(παξάγεη πεξίπνπ 0,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ERs ηελ πεξίνδν2004 –2012)-  

CDM, JI and Wind Power: Experiences of Finnish CDM/JI Pilot Programme-Kari 

Hämekoski/Programme manager-http://global.finland.fi/english/projects/cdm-SYKE 

50
 Ζ θαλδηλαβηθή Έλσζε Υξεκαηνδφηεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ (Nordic Environment Finance 

Corporation-NEFCO) είλαη έλαο δηεζλήο ρξεκαηνδνηηθφο ζεζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1990 απφ ηε Γαλία, 

ηε Φηλιαλδία, ηελ Ηζιαλδία, ηε Ννξβεγία θαη ηε νπεδία. Ζ NEFCO ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα 

δηαθνξεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ γηα έξγα. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο είλαη ην ηακείν άλζξαθα Testing Ground Facility. ( 

http://www.nefco.org/introduction) 

51
http://www.greennetfinland.fi/attachment/ee246cbb04c1da363116122aebb56633/6ca4636f8d86bf1f8

2550d6f0efc3889/Training+and+JI+Potential 

http://www.euractiv.com/en/climate-change/latvia-joins-revolt-eu-co2-caps/article-165990
http://www.greennetfinland.fi/attachment/ee246cbb04c1da363116122aebb56633/6ca4636f8d86bf1f82550d6f0efc3889/Training+and+JI+Potential
http://www.greennetfinland.fi/attachment/ee246cbb04c1da363116122aebb56633/6ca4636f8d86bf1f82550d6f0efc3889/Training+and+JI+Potential
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παξαπάλσ πεξηνρή θαη ε Eon, κηα Γεξκαληθή επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

είλαη ε κεηξηθή ηεο εηαηξία.
52

  

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 αθφκε έξγα JI ζηε ρψξα απηή κε πξσηνβνπιία ηεο 

Απζηξίαο
53

. 

 

3.5.1.25. ΛΟΒΔΝΗΑ 

ιεο νη ρνξεγήζεηο δηθαησκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

ρέδην Γξάζεο γηα ηε Μείσζε Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (National Action 

Plan for Reducing GHG Emissions), πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2004. ε απηφ ην ζρέδην δξάζεο, θαζνξίζηεθαλ νη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ινβελίαο θαηά ην Πξσηφθνιιν (– 8 %). ε εζεινληηθή 

βάζε, πεξηειήθζεζαλ επίζεο ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο κνλάδεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 15-20 MW. ρεδφλ ην 0.75 % ησλ δηθαησκάησλ 

δηαηεξήζεθαλ σο απφζεκα γηα λενεηζεξρφκελνπο.
54

  

Δμαηηίαο ησλ πςειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηε ινβελία, δελ 

ππάξρεη ελδερφκελν γηα πψιεζε ή απνζήθεπζε πηζηψζεσλ εθπνκπψλ. Αλακέλεηαη 

πσο ν ζηφρνο κείσζεο δε ζα επηηεπρζεί κε εγρψξηα κέηξα, γη‘απηφ δίλεηαη έκθαζε 

ζηε δηεζλή δξάζε (Jaroslav Jakubes et al., 2002). Τπέγξαςε χκθσλν Καηαλφεζεο 

κε ηε FYROM ην 2007 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε έξγσλ CDM ζηε ρψξα απηή.
55

  

 

Ο εγθξηζείο ―επξσπατθήο θιίκαθαο‖ εηήζηνο κέζνο φξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

εθπνκπψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012 γηα ηα 25 θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

ην 2005 ζην EU ETS θηλείηαη ζε επίπεδα θαηά 219 εθαηνκκχξηα κνλάδεο 

δηθαησκάησλ πεξίπνπ ρακειφηεξα απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2007. πλππνινγίδνληαο ηηο επηπξφζζεηεο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ην κεραληζκφ ην 2008 θαη εθεμήο, απηφ 

ηζνδπλακεί κε κείσζε θαηά πεξίπνπ 12.5 %. ε ζχγθξηζε κε ηηο εμαθξηβσκέλεο 

εθπνκπέο ην 2005 απφ εγθαηαζηάζεηο θαιππηφκελεο απφ ην EU ETS, ην αλψηαην 

φξην γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 αληηπξνζσπεχεη κείσζε θαηά ζρεδφλ 140 

εθαηνκκχξηα κνλάδεο δηθαησκάησλ (ππνινγίδνληαο ηηο επηπιένλ εγθαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ην 2006/07 θαη φζεο πξνζηεζνχλ ην 2008), ή πνζνζηφ 6.8 %. Ζ 

πξαγκαηηθή δσξεάλ εθρψξεζε δηθαησκάησλ εθπνκπήο ζε εγθαηαζηάζεηο 

θαιππηφκελεο απφ ην 2005 ζα κεησζεί φκσο πεξηζζφηεξν απφ ην επίπεδν απηφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ην επξσπατθήο θιίκαθαο αλψηαην φξην γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 
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 Feasibility Studies on Climate Change Mitigation Projects for Clean Development Mechanisms and 

Joint Implementation in 2003-Feasibility Study on Wind Power Generation including financial study 

(Hungary, Monsonmagyarvar) Summary Report-March 2004-MIZUHO SECURITIES CO., LTD-

http://gec.jp/gec/en/Activities/cdm/FS200320SE.pdf 

53
  Έξγα βηναεξίνπ, αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη δηάζπαζεο N2O. The Austrian JI/CDM Programme-Oliver 

Walter/Kommunalkredit Public Consulting GmbH-09/2006-

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Environment/279303-

1158132387452/2930926-1158137497813/2930959-1158137636671/2930961-

1158759440660/OliverWalter.pdf 

54
 Fourth Annual Workshop on Greenhouse Gas Emission Trading-Paris, 4th – 5th October 2004- 

http://www.iea.org/Textbase/work/2004/ghg/country_reports/slovenia.pdf 

55
www.rec.org/reeep/docs/meetings/2008_march_17_18/presentations/anita_kodzoman.ppt 

http://www.iea.org/Textbase/work/2004/ghg/country_reports/slovenia.pdf
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πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα πξννξηδφκελα γηα λενεηζεξρφκελνπο θαζψο θαη δηθαηψκαηα 

πνπ κάιινλ ζα πσιεζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο αληί λα θαηαλεκεζνχλ δσξεάλ. ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ εκπνξίαο, νη θπβεξλήζεηο ζα δεκνπξαηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 60 έσο 70 εθαηνκκχξηα κνλάδεο δηθαησκάησλ θαηά έηνο. 

πλνπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 25 ζρέδηα πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

αμηνινγεζεί
56

: 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1566&format=HTML&aged=1&lang

uage=EL&guiLanguage=en 
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Πίλαθαο 2: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 25 ζρέδηα 

 
Κπάηορ μέλορ Ανώηαηο 

όπιο για 

ηην 1η 

πεπίοδο 

Δξακπιβωμένερ 

εκπομπέρ 

2005 

Πποηεινόμενο 

ανώηαηο όπιο 

2008-2012 

Δπιηπεπόμενο 

ανώηαηο όπιο 

2008-2012 

(ποζοζηό ηος 

πποηαθένηορ) 

Ππόζθεηερ 

εκπομπέρ 

καηά ηην 

πεπίοδο 

2008-2012 

Όπιο ΚΔ/ΜΚΑ 

καηά ηην 

πεπίοδο 2008-

2012 ζε % 

Αςζηπία 33,0 33,4 32,8 30,7 (93,6%) 0,35 10 

Βέλγιο 62,1 55,58 63,3 58,5 (92,4%) 5,0 8,4 

Κύππορ 5,7 5,1 7,12 5,48 (77%) άνευ ανηικ. 10 

Τζεσική Γημ. 97,6 82,5 101,9 86,8 (85,2%) άνευ ανηικ. 10 

Γανία 33,5 26,5 24,5 24,5 (100%) 0 17,01 

Δζθονία 19 12,62 24,38 12,72 (52,2%) 0,31 0 

Φινλανδία 45,5 33,1 39,6 37,6 (94,8%) 0,4 10 

Γαλλία 156,5 131,3 132,8 132,8 (100%) 5,1 13,5 

Γεπμανία 499 474 482 453,1 (94%) 11,0 12 

Δλλάδα 74,4 71,3 75,5 69,1 (91,5%) άνευ ανηικ. 9 

Οςγγαπία 31,3 26,0 30,7 26,9 (87,6%) 1,43 10 

Ιπλανδία 22,3 22,4 22,6 22,3 (98,6%) άνευ ανηικ. 10 

Ιηαλία 223,1 225,5 209 195,8 (93,7%) άγνωζηο 14,99 

Λεηονία 4,6 2,9 7,7 3,43 (44,5%) άνευ ανηικ. 10 

Λιθοςανία 12,3 6,6 16,6 8,8 (53%) 0,05 20 

Λοςξεμβούπγο 3,4 2,6 3,95 2,5 (63%) άνευ ανηικ. 10 

Μάληα 2,9 1,98 2,96 2,1 (71%) άνευ ανηικ. θα προζδιοριζηεί 

Ολλανδία 95,3 80,35 90,4 85,8 (94,9%) 4,0 10 

Πολωνία 239,1 203,1 284,6 208,5 (73,3%) 6,3 10 

Ποπηογαλία 38.9 36.4 35.9 34.8 (96.9%) 0.77 10 

Σλοβακία 30,5 25,2 41,3 30,9 (74,8%) 1,7 7 

Σλοβενία 8,8 8,7 8,3 8,3 (100%) άνευ ανηικ. 15,76 

Ιζπανία 174,4 182,9 152,7 152,3 (99,7%) 6,7 περίπου 20 

Σοςηδία 22,9 19,3 25,2 22,8 (90,5%) 2,0 10 

Ην. Βαζίλειο 245,3 242,4 246,2 246,2 (100%) 9,5 8 

ΣΥΝΟΛΟ 2181.4 2010.76 2162.04 1962.73 

(90.8%) 

54.61 - 
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3.5.2. ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

Σν 1998 θαη ζηε Ννξβεγία ζπζηάζεθε επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ. Οη ηειηθέο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο γηα ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην Λεπθφ Κείκελν γηα ηε Ννξβεγηθή θιηκαηηθή πνιηηηθή 

(Norwegian climate policy white paper), πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2001. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην έζεζε ηηο εθπνκπέο ηεο 

Ννξβεγίαο ζην +1% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 

δέζκεπζεο (2008–2012)
57

. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θάιππηε ην 80% ησλ πεγψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 1990 (Aslam M.A. et al., 

2001), Σξίην ρέδην Γξάζεο ηεο Ννξβεγίαο ππφ ηε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (Norway‘s Third National Communication under the Framework 

Convention on Climate Change, 2002, IETA, 2002). 

ηηο 18 Ηνπλίνπ 2002
58

 ην λνξβεγηθφ θνηλνβνχιην απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο 

θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εκπνξίαο. Σν 2005 είλαη ην έηνο έλαξμεο γηα ην 

εζληθφ ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο, πνπ αληηθαηέζηεζε ην θφξν CO2 

πνπ εηζήρζε ην 1991. Θα είλαη ηχπνπ «αλψηαην φξην θαη θέξδνο». (Μαπξάθεο Γ. θαη 

Κνληδάξε Π., 2004) 

Ζ Απφθαζε No 146/2007 πνπ ζπλδέεη ην EU-ETS κε ηε Ννξβεγία, ηελ Ηζιαλδία  

θαη ην Ληρηελζηάηλ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Πεξηβάιινληνο (European Environment Agency-EEA Joint Committee) ζηε 

ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2007 θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ. (Official Journal of the European Union). Γε ζα ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή (Joint Committee) ηεο εθπιήξσζεο ησλ δνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ζηα ηξία  EEA EFTA Κξάηε.
59

  

Ζ Ννξβεγία απνθάζηζε λα γίλεη νπδέηεξε σο πξνο ηνλ άλζξαθα (carbon neutral) 

κέρξη ην 2050 κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

αληηζηαζκίδνληαο ηηο ππνιεηπφκελεο κέζσ αγνξάο κεηψζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ 

Ννξβεγηθή θπβέξλεζε ζα απνθηήζεη πηζηψζεηο απφ έξγα CDM θαη JI. Γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε έξγσλ ζε Ηλδνλεζία θη άιιεο ρψξεο, ε θπβέξλεζε είλαη 

έηνηκε λα δεζκεπηεί κε ζπκβφιαηα γηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην ηεο 

επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηε 

Ννξβεγηθή Βνπιή (Storting) λα αγνξάδεη Δπηβεβαησκέλεο Μεηψζεηο Δθπνκπψλ 

(Certified Emission Reductions-CERs) θαη Μνλάδεο Μεηψζεσλ Δθπνκπψλ (Emission 

Reduction Units-ERUs) θαη λα πνπιά δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ζπκκφξθσζε ζηα πιαίζηα ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ 

Δθπνκπψλ.
60

  

Ζ Ννξβεγία κέζσ ηεο πξεζβείαο ηεο θαη ε Ηλδία απνθάζηζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2006 λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο 

ζηελ Ηλδία.
61

 Δπίζεο, ζηφρνο ηεο ρψξαο είλαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ έξγα CCS (Carbon 

Capture and Storage-ζπιινγή θη απνζήθεπζε άλζξαθα) ζην Μεραληζκφ Καζαξήο 
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Αλάπηπμεο (CDM), ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζε επελδπηέο έξγσλ κείσζεο εθπνκπψλ ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πηζηψζεηο άλζξαθα πνπ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε εθπνκπψλ αιινχ (Φεβξνπάξηνο 2008).
62

  

 

3.5.3. ΔΛΒΔΣΗΑ 

Σν 2001 μεθίλεζε ην εζεινληηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ, πνπ θάιππηε κφλν 

ηηο εθπνκπέο CO2. Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ειεχζεξα ηηο άδεηέο ηνπο (ΗΔΣΑ, 2002). 

Σν ζχζηεκα αληηθαηαζηάζεθε απφ θφξν CO2.  

Ζ Διβεηία απνθάζηζε λα εηζάγεη ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ γηα εηαηξίεο νη 

νπνίεο ζα ήζειαλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ εγρψξην θφξν άλζξαθα. ηφρνο ηεο 

Διβεηηθήο θπβέξλεζεο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ην 2008. Έγηλαλ ζπδεηήζεηο 

κε 600 εηαηξίεο ψζηε λα ζέζνπλ αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012. 

Οη ηνκείο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ειβεηηθφ ζχζηεκα ζα είλαη παξφκνηνη κε 

απηνχο ζην EU ETS, αλ θαη ην κεξίδην ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα είλαη πεξηνξηζκέλν, 

θαζψο ζηνλ ηνκέα απηφ θπξηαξρεί ε πδξνειεθηξηθή θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. Οη 

επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ πηζηψζεηο απφ JI ή CDM γηα 

ιφγνπο ζπκκφξθσζεο, αιιά ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ απηψλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν ζε 

8% ηεο ππνρξέσζεο κείσζεο ηνπο. Ζ Διβεηία ζηνρεχεη λα ζπλδέζεη ην εζληθφ ηεο 

ζχζηεκα κε ην EU ETS. Τπάξρνπλ θάπνηεο πξψηεο επαθέο κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ζπζθέςεηο.
63

  

 

3.5.4. ΑΤΣΡΑΛΗΑ-ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ 

Οη δχν απηέο ρψξεο αλαθνίλσζαλ ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή φηη βξίζθνληαλ ζηε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ (Aslam M.A. et al., 

2001). 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα γηα ηε Νέα Εειαλδία αθνξνχζε εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. Χο κέζνδνο ρνξήγεζεο ζα επηιέγνληαλ ίζσο ζπλδπαζκφο δεκνπξαζίαο 

θαη ηζηνξηθψλ εθπνκπψλ (Ministry of Environment, 1999, IETA, 2002). Σειηθά φκσο 

ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή ρξεψζεσλ ζηηο εθπνκπέο κε αλψηαην φξην 

ζηελ ηηκή ΝΕ$25 αλά ηφλν ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

Σελ Πέκπηε 20 επηεκβξίνπ 2007, ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο ηειηθά 

απνθάιπςε ιεπηνκέξεηεο ελφο ζρεδίνπ εκπνξίαο εθπνκπψλ, καδί κε ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα βησζηκφηεηα. χκθσλα θαη κε πξνεγνχκελεο Τπνπξγηθέο 

αλαθνηλψζεηο, ην ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο θαη φια ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (SF6 απφ ην 2013). Σα δηθαηψκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ 

ηεο Νέαο Εειαλδίαο ζα νλνκάδνληαη Μνλάδεο Νέαο Εειαλδίαο (New Zealand Units-

NZUs). Ζ πεξίνδνο εκπνξίαο ζα δηαξθεί έλα εκεξνινγηαθφ έηνο.
64
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Σν απζηξαιηαλφ πεηξακαηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ «αλψηαην φξην θαη εκπνξία» (cap 

and trade) ζα θάιππηε ηηο εθπνκπέο ηξηψλ αεξίσλ, CO2, CH4 θαη N2O, θηάλνληαο ην 

99,6% ησλ ζπλνιηθψλ εζληθψλ εθπνκπψλ. Οη άδεηεο ζα θαηαλέκνληαλ κε δεκνπξαζία 

θαη ηζηνξηθέο εθπνκπέο. Σειηθά, ιφγσ ηεο κε επηθχξσζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην απφ ηελ Απζηξαιία, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ 

απνζχξζεθε (ΗΔΣΑ, 2004).  

Σν πνιχ κέρξη ην 2010 ή ην 2011 (ην αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε ην 2007) ε 

Απζηξαιία ζα εηζάγεη ην δηθφ ηεο εζληθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ. Γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ απζηξαιηαλνχ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 

εμειηζζφκελν δηεζλέο πιαίζην γηα ηελ εκπνξία εθπνκπψλ κεηά ηελ πεξίνδν Κηφην 

(2008-2012).
65

 Ζ θπβέξλεζε παξέζεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδίαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ζηελ αλαθνξά ηνπ Task Group πνπ εθδφζεθε ηελ 1ε 

Ηνπλίνπ 2007. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απζηξαιηαλνχ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνπλ 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα. 

Δλψ ην Απζηξαιηαλφ ETS ζα είλαη απζηεξφηεξν απφ ην EU-ETS, ην πξψην 

ζχζηεκα δε ζα απαηηήζεη λα «επαλνξζψζνπλ» νη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο 

μεπεξλνχλ ηηο άδεηεο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ EU ETS, κηα 

εηαηξία κε έιιεηκκα ζα πξέπεη λα αγνξάζεη πηζηψζεηο ίζεο κε απηφ γηα λα ην 

αληηζηαζκίζεη, αιιά θαη λα πιεξψζεη ην ηέινο εθπνκπψλ. ην Απζηξαιηαλφ ETS, ε 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο ζα πεξηνξηζηεί ζε πιεξσκή ηνπ ηέινπο γηα ηπρφλ έιιεηκκα.
66

  

Ζ Νέα Εειαλδία θαη ε Απζηξαιία ζα εξγαζηνχλ καδί γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ εκπνξίαο άλζξαθα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ γηα παξφκνηα 

ζπζηήκαηα ζε φιε ηελ πεξηνρή.
67

  

 

3.5.5. ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ 

Τπάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηηο ΖΠΑ: ε 

Πεξηθεξεηαθή Αγνξά Κηλήηξσλ γηα Καζαξφ Αέξα (Regional Clean Air Incentives 

Market, RECLAIM)
68

 ζηε Νφηηα Καιηθφξληα
69

 θαη ην Πξφγξακκα γηα ηελ φμηλε 

βξνρή (Acid Rain Program)
70

. 

Σν «RECLAIM» μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1994 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. 

Αθνξά ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ αδψηνπ θαη ζείνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο 

θαη βηνκεραλίεο. Δγθαηαζηάζεηο ζηηο λφηηεο αθηέο (South Coast Air Basin), πνπ 

εθπέκπνπλ ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξνπο ηφλνπο αλά έηνο απφ ην πξψην ή ην δεχηεξν 

πξναλαθεξζέλ αέξην εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα. 

Ζ θάζε Η ηνπ ―Acid Rain Program‖
71

 θάιπςε ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ 

(1995-1999) γηα ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ SO2 θαη πεξίνδν ηξηψλ εηψλ γηα ηηο 
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ζπγθεληξψζεηο ΝΟx μεθηλψληαο απφ ην 1996. Σν 2000 ήηαλ ην έηνο έλαξμεο γηα ηε 

θάζε ΗΗ. Δγθαηαζηάζεηο ηζρχνο βξίζθνληαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη θάησ απφ 

έλα κφληκν αλψηαην φξην (cap) γηα ηηο SO2 εθπνκπέο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηε κείσζή 

ηνπο θαηά ην κηζφ ηνπ επηπέδνπ, πνπ παξνπζίαζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Γηα ην ΝΟx 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα επηηχρνπλ 

πνζνζηηαία κείσζε 27% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ έηνπο 1990. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο θάζεο Η δείρλνπλ φηη ππήξμε ζπκκφξθσζε 100% θαη γηα ηα δχν αέξηα. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπνκπέο κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πην 

θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ έηνπο 1980, αληηπξνζσπεχνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ 

ηνπ ζηφρνπ κείσζεο, πνπ ηέζεθε γηα ην έηνο 2010. Οη ΖΠΑ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην αθφκε (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

Οη ππεχζπλνη αγνξάο άλζξαθα παγθνζκίσο ειπίδνπλ πσο κηα ελδερφκελε US 

αγνξά δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζα γίλεη πην γξήγνξα πξαγκαηηθφηεηα ηψξα πνπ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνηξέπνπλ ηε λνκνζεζία λα ζέζεη ππνρξεσηηθά φξηα γηα αέξηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Γέθα εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ, φπσο νη DuPont 

θαη General Electric, πξνρψξεζαλ κε ηε ζχζηαζε πξάζηλσλ νκάδσλ (green groups) 

ζην ζρεκαηηζκφ ηεο Δηαηξίαο Κιηκαηηθήο Γξάζεο ησλ ΖΠΑ (US Climate Action 

Partnership).
72

 

 

3.5.6. ΚΑΝΑΓΑ 

Δθαξκφζηεθαλ δχν πξνγξάκκαηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εθπνκπψλ: Σν Πηινηηθφ 

Πξφγξακκα Δκπνξηθψλ πλαιιαγψλ Μείσζεο Δθπνκπψλ ηνπ Οληάξην (Ontario Pilot 

Emissions Reduction trading (PERT)) θαη νη Πεηξακαηηθέο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο 

Μείσζεο Δθπνκπήο Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ (Greenhouse Gas Emission Reduction 

Trading Pilot, (GERT)). To «PERT» ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηεο θαλαδηθήο 

βηνκεραλίαο κε πνιινχο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αθνξνχζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

άιινπο αέξηνπο ξχπνπο, πνπ εθπέκθζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Quebec. Βαζηζκέλν ζηα 

ζπζηήκαηα εκπνξίαο ησλ ΖΠΑ, ην «PERT» μεθίλεζε ην 1996 θαη απφ ην επηέκβξην 

ηνπ 2000 νλνκάζηεθε «Clean Air Canada». Σν «GERT» μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1998 κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ. ηφρνο ήηαλ ε απφθηεζε εκπεηξίαο 

γηα έλα ηέηνην πνιηηηθφ εξγαιείν, πνπ βαζίδεηαη ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο. Οη 

κεηψζεηο εθπνκπψλ παξάγνληαλ απφ θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα. Αξρηθά ήηαλ 

ζρεδηαζκέλν λα ηεξκαηηζζεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαηάζεθε κέρξη ην 2002. 

Ζ επηηπρία απηψλ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε εκπεηξία, πνπ 

απνθηήζεθε, νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαλαδηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

εθπνκπψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην αλήγγεηιε φηη ην 

πξψην επίζεκα ζπληνληζκέλν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ζα άξρηδε λα ιεηηνπξγεί 

ην 2002 θαη ζα αθνξνχζε παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (IETA, 2002). Σα αέξηα 

πνπ ζα απνηεινχζαλ ην αληηθείκελν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα ήηαλ κφλν ξχπνη 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε φμηλε βξνρή θαη ε αηζαινκίριε. Μέρξη ηψξα δελ έρεη 

νινθιεξσζεί απηή ε πξνζπάζεηα (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

Έλαο ζπλαζπηζκφο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, ησλ ΖΠΑ,  ηνπ Καλαδά, ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο αλαθνίλσζαλ ζηε Ληζζαβψλα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

Γηεζλνχο πλεηαηξηζκνχ Γξάζεο Άλζξαθα (International Carbon Action Partnership-
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 http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php?IdSitePage=1310, Ηαλνπάξηνο 2007 
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www.ICAPCarbonAction.com) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο 

ICAP ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θπβεξλήζεηο θαη δεκφζηεο αξρέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ηχπνπ «αλψηαην φξην θαη εκπνξία» λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο θαη ηερληθέο ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εκπνξίαο εθπνκπψλ. Απηή ε ζπλεξγαζία ζα εμαζθαιίζεη 

πσο ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη ζπκβαηά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί σο ε βάζε 

κηαο παγθφζκηαο αγνξάο άλζξαθα. Μηα ηέηνηα αγνξά ζα απμήζεη ηε δήηεζε γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο «ρακεινχ άλζξαθα», ζα πξνσζήζεη θαηλνηνκίεο θαη ζα 

απνθέξεη κεηψζεηο απνδνηηθέο σο πξνο ην θφζηνο κε ζηφρν ηηο γξήγνξεο θαη 

θηιφδνμεο παγθφζκηεο κεηψζεηο εθπνκπψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ πξσηνπφξα δηεζλήο ζπκθσλία ππνγξάθεθε απφ ηα Ακεξηθαληθά θαη Καλαδηθά 

κέιε ηνπ Western Climate Initiative
73

, ηα κέιε ηνπ Regional Greenhouse Gas 

Initiative
74

 απφ ηηο λνηηναλαηνιηθέο ΖΠΑ, θαζψο θαη ηα Δπξσπατθά κέιε φπσο ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία θαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Νέα Εειαλδία θαη ε Ννξβεγία ππέγξαςαλ εθ κέξνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ εκπνξίαο εθπνκπψλ.
75

   

 

3.5.7. ΗΑΠΩΝΗΑ 

Ζ αλαθνίλσζε αθνξνχζε δνθηκαζηηθφ, εζεινληηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα μεθηλνχζε ην 

2003. Θα αθνξνχζε φια ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά δελ ππήξμε πιεξνθφξεζε 

γηα ηε κέζνδν θαηαλνκήο ησλ αδεηψλ (ΗΔΣΑ, 2004). 

Ζ Ηαπσλία ζρεδηάδεη λα παξνηξχλεη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο λα εηζαρζνχλ ζην 

εζεινληηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο άλζξαθα. Σν ζχζηεκα ζέηεη εζεινληηθνχο ζηφρνπο 

εθπνκπψλ ζε 150 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ θαη λα 

πσινχλ εκπνξηθέο άδεηεο εθπνκπψλ ψζηε λα παξακέλνπλ θάησ απφ ηα θαζνξηζκέλα 

φξηά ηνπο. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζθέθηεηαη πνιχ ζνβαξά λα ζέζεη 

ππνρξεσηηθά αλψηαηα φξηα ζε βηνκεραληθέο εθπνκπέο, φπσο γίλεηαη ζηελ Δ.Δ. κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εκπνξίαο άλζξαθα, πνπ επηβάιιεη ζπλνιηθφ πεξηνξηζκφ ζηηο 

εθπνκπέο άλζξαθα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.
76

  

Μηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Ηαπσληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο (Meti) αλαθνίλσζε πσο ε Ηαπσλία ζα πξέπεη λα εηζάγεη ζχζηεκα 

εκπνξίαο εθπνκπψλ ην 2013 εάλ πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα δηεζλήο ζπκθσλία γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ε νπνία λα θαιχπηεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ φισλ 

ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηψλ.
77
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 Ζ Western Climate Initiative ή WCI, πξνεγνχκελα γλσζηή σο Western Regional Climate Action 

Initiative, είλαη κηα πεξηθεξεηαθή πξσηνβνπιία απφ πνιηηείεο θαη επαξρίεο πνπ βξίζθνληαη δπηηθά ζηηο 

ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζην Μεμηθφ θαη ζηα Ηλδηάληθα έζλε, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, αλεμάξηεηα απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο (www.westernclimateinitiative.org). 

74
 Ζ Regional Greenhouse Gas Initiative ή RGGI είλαη κηα πεξηθεξεηαθή πξσηνβνπιία απφ πνιηηείεο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Βνξεηναλαηνιηθψλ ΖΠΑ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

(www.rggi.org). 

75
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1627&format=HTML&aged=0&lang

uage=EN&guiLanguage=en 
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Οθηψβξηνο 2007- http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php?IdSitePage=1473  

77
 Μάηνο 2008- http://www.pointcarbon.com/news/1.917840 

http://www.icapcarbonaction.com/
http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php?IdSitePage=1473


Αμηνιφγεζε ηεο Παξνχζαο Καηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα Κπξηφηεξα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Κιηκαηηθή Αιιαγή                 

66 

3.5.8. ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

Σα εηαηξηθά/ηδησηηθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ έρνπλ θνηλά ζρεδηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εζληθά. Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε BP Amoco θαη ε Shell 

εγθαηέζηεζαλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή. 

ιεο νη BP επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο 

ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ επηδησθφκελε κείσζε εθπνκπψλ θαηά 10% σο πξνο ηηο 

εθπνκπέο ηεο εηαηξίαο ην έηνο 1990. Ο ζηφρνο απηφο έπξεπε λα επηηεπρζεί κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2001. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1988 θαη ηεξκαηίζηεθε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999 (ΗΔΣΑ, 2004). 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο Shell, πνπ βξίζθνληαλ ζηηο ρψξεο ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ζπκκεηείραλ ζην πεηξακαηηθφ ζχζηεκα. ηφρνο ηνπ δηθνχ 

ηεο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ, πνπ νλνκάδνληαλ STEPS (Shell Tradeable 

Emission Permit System), ήηαλ ε κείσζε εθπνκπψλ θαηά 2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

εθπνκπψλ ηνπ έηνπο 1990 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002. Ζ Shell ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζην βξεηαληθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ θαη 

απνδεηθλχεηαη έλαο ζεκαληηθφο «παίθηεο» ηνπ ζπζηήκαηνο (Μαπξάθεο Γ. θαη 

Κνληδάξε Π., 2004). 
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4.1. Οξηζκόο 

Ο πεξηβαιινληηθφο θφξνο νξίδεηαη σο ν θφξνο, πνπ απεπζχλεηαη ζε κηα θπζηθή 

νληφηεηα, πνπ επηθέξεη απνδεδεηγκέλα αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ (CEC, 

1997). Καηά ζχκβαζε θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο θφξνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ξχπαλζε, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πεξηβαιινληηθνί θφξνη θαη φινη νη ελεξγεηαθνί 

θφξνη θαη νη θφξνη ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ, θαζψο πιεξνχλ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ. Οη 

πεξηβαιινληηθνί θφξνη ραξαθηεξίδνληαη θαη σο νηθν-θφξνη (eco-taxes) ή «πξάζηλνη» 

θφξνη (green taxes). 

Οη πξσηφηππεο ζεσξεηηθέο αξρέο φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή θνξνιφγεζε 

βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ A.C. Pigou (1920)
78

 θαη γη‘απηφ νλνκάδνληαη 

«Pigouvian taxes» (Jarmo Vehmas
 
et al., 1999). 

 

4.2. ηόρνη 

Οη θχξηνη ιφγνη εηζαγσγήο θφξσλ ζηελ Κιηκαηηθή Πνιηηηθή κηαο ρψξαο είλαη νη 

εμήο: 

 Οικονομική αποηελεζμαηικόηηηα: Ζ επηβνιή ελφο πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ 

εηζάγεη ηα έμνδα ξχπαλζεο ή ηα έμνδα γηα ηε ρξήζε πεξηβάιινληνο 

(externalities) ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ (εζσηεξηθνπνίεζε-internalization of 

externalities) ζπλδένληαο θνηλσληθά θαη ηδησηηθά έμνδα. Πξντφληα, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε έληνλεο εθπνκπέο ζα έρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο αγνξάο θαη/ή 

ρακειφηεξα θέξδε, ιφγσ ηνπ επηβαιιφκελνπ θφξνπ. Καηά ζπλέπεηα κέζσ ηεο 

απζφξκεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, ζα κεησζνχλ νη 

πνζφηεηεο ησλ εθπνκπψλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Μέζσ ηεο 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ, νη θφξνη επηδξνχλ άκεζα ζηελ ελεξγνπνίεζε κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηθαλνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, αιιαγψλ 

θαπζίκσλ θαη πξντφλησλ κηαο εγθαηάζηαζεο, αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζηηο δνκέο θαηαλάισζεο. Δλψ κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

εζφδσλ, πνπ ζπγθεληξψλνληαη, επηδξνχλ έκκεζα ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αιιαγή ζρεδίσλ επέλδπζεο θαη θαηαλάισζεο. 

 Γημιοςπγία κινήηπος (tax incentive): Ο «ξππαίλσλ», πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 

ηνλ θφξν, ζα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε πεγή ελέξγεηαο (θαχζηκν) ή ζα παξάγεη 

ιηγφηεξν απφ ηελ νπζία γηα ηελ νπνία θνξνινγείηαη. Δάλ θνξνινγνχληαη γηα 

παξάδεηγκα νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ηφηε νη πεγέο απηψλ ησλ 

εθπνκπψλ έρνπλ έλα θίλεηξν, γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο κεηψζνπλ είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο θίιηξα, είηε αιιάδνληαο θαχζηκν ή πηνζεηψληαο άιιεο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γηα ηα πξντφληα ηνπο. Ο θφξνο πνπ πιεξψλεη ν 

«ξππαίλσλ», νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ην θνξνινγνχκελν πξντφλ. 

 Δλασιζηοποίηζη εξόδων ελέγσος πύπανζηρ: Έλαο θφξνο επηηξέπεη ζε θάζε 

πεγή, πνπ εθπέκπεη, λα απνθαζίζεη, εάλ είλαη θζελφηεξε επηινγή λα κεηψζεη 

ηηο εθπνκπέο ηεο, ή λα θαηαβάιιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ ππνρξενχηαη, γηα 

ηνλ θφξν. 
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 Pigou, A.C., 1920. The Economics of Welfare. Macmillan, London 
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 Δνθάππςνζη καινοηομιών (Atle Christer Christiansen, 2001): Δάλ νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ επηβαξχλνληαη αξθεηά απφ ηελ επηβνιή ελφο θφξνπ, ελδέρεηαη λα 

αλαδεηεζνχλ λένη ηξφπνη νηθνλνκηθφηεξεο παξαγσγήο ή ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ. Δλζαξξχλεηαη ε πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ γηα δηαδηθαζίεο, πξντφληα 

θαη ηερλνινγίεο. 

 Αύξηζη ειζοδημάηων: Γεδνκέλνπ φηη παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο δε ζα 

πεξηνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα πξντφληα, πνπ θνξνινγνχληαη, νη θφξνη 

ζα απμήζνπλ ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο. Σα έζνδα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο: 

1. ηελ ειάηησζε ησλ εμφδσλ απφ άιινπο θφξνπο, ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ην ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ θνξηίν λα παξακέλεη 

ακεηάβιεην. Έηζη, ππάξρεη κεηαθίλεζε θνξνινγηθνχ θνξηίνπ (κείσζε 

ησλ θφξσλ γηα ηελ εξγαζία, ην εηζφδεκα ή ηελ πεξηνπζία θαη αχμεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ), ε νπνία ελδέρεηαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ νηθνλνκηθή ή ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

2. ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ (ηακεία, 

πξνγξάκκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, έξγα φπσο 

θαηαζθεπή δξφκσλ, επηβξάβεπζε εηαηξηψλ γηα πεξηβαιινληηθή απφδνζε 

(OECD, 1999). 

3. ηελ απνδεκίσζε κηαο θαηεγνξίαο αηφκσλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

θφξν. Γηα παξάδεηγκα, αλαθαηαλνκή ηνπ εθάπαμ ζηνλ πιεζπζκφ ίζσο 

δηφξζσλε αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε ρακεινχ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά, ελψ 

επηδνηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ εθπέκπνπλ ιηγφηεξν, 

ζα απνδεκίσλαλ «ξππαίλνληεο» γηα επηπιένλ έμνδα κείσζεο εθπνκπψλ. 

 Πολλαπλά πεπιβαλλονηικά οθέλη, δεςηεπεύονηα οθέλη: Σα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα είλαη αιιεινζπλδεφκελα. πρλά έλαο κφλν ξχπνο ζπλεηζθέξεη ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, νπφηε ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

ζα βειηηψζεη ηελ εηθφλα νξηζκέλσλ απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, αιιά αθξηβείο 

επηδξάζεηο είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ. Αλ ε εηζαγσγή ελφο θφξνπ 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ ξχπνπ γηα ηνλ νπνίν επηβιήζεθε, αιιά ηαπηφρξνλα 

θη ελφο άιινπ ή πεξηνξίζεη ηελ ηνπηθή ξχπαλζε, ηφηε ν θφξνο πξνζθέξεη 

«δηπιφ πεξηβαιινληηθφ φθεινο».  

Αξλεηηθή επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο ελφο πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ ζεσξείηαη ε 

κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζηνρνζεηνχκελσλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

4.3. ηνρνζεηνύκελνη ζπκκεηέρνληεο 

Οη άκεζνη ζηνρνζεηνχκελνη ζπκκεηέρνληεο – δειαδή, απηνί ζηνπο νπνίνπο 

επηβάιινληαη νη θφξνη – είλαη νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο θαη 

νη παξαγσγνί επεξεάδνληαη ιφγσ αιιαγήο ηηκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα αιιάδνπλ 

ζπκπεξηθνξά. Έηζη, είηε κεηαθέξνληαη νη απμήζεηο ησλ εμφδσλ κέζσ πςειφηεξσλ 

ηηκψλ, είηε ειαρηζηνπνηείηαη ην πεξηερφκελν ησλ πξντφλησλ ζε άλζξαθα (εμαξηάηαη 

απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη σο θφξνο θαη ησλ εζφδσλ) είηε 

απνθεχγεηαη ε πιεξσκή ηνπ θφξνπ κε αλαθαηαλνκή ηεο παξαγσγήο (άξα θαη ησλ 

εθπνκπψλ) ζε άιιεο ρψξεο, πνπ δελ επηβάιινπλ πεξηβαιινληηθφ θφξν (Μαπξάθεο Γ. 

θαη Κνληδάξε Π., 2004). 
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Οη θφξνη επεξεάδνπλ έκκεζα θαη νκάδεο, ζηηο νπνίεο δελ επηβάιινληαη, φπσο ηα 

λνηθνθπξηά. Απηά αγνξάδνπλ αγαζά, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηεί ηε ρξήζε 

ζηεξεψλ θαπζίκσλ (γηα παξάδεηγκα, ε θαηαζθεπή ελφο απηνθηλήηνπ ζπλεπάγεηαη ηε 

ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο) 

(Symons E.J., Speck S. θαη Proops J.L.R., 2002). 

 

4.4. Καηεγνξηνπνίεζε θόξσλ 

Αλάινγα κε ηελ θνξνινγηθή βάζε (δειαδή, ην αθξηβψο θνξνινγείηαη), ππάξρνπλ 

θφξνη πνπ επηβάιινληαη γηα: 

 ηνλ άλζξαθα, 

 ηηο εθπνκπέο θαη 

 ηελ ελέξγεηα. 

 

Φόπορ για ηον άνθπακα (carbon tax) 

Ο θφξνο γηα ηνλ άλζξαθα είλαη θφξνο εηδψλ, πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην 

πεξηερφκελν ζε άλζξαθα ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ. Πεξηνξίδεηαη κφλν ζε θαχζηκα, πνπ 

ε ζχζηαζή ηνπο πεξηέρεη άλζξαθα. Δπηβάιιεη κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ βάξνο ζηνλ 

άλζξαθα, αθνινπζεί ην πεηξέιαην θαη έλα πνιχ κηθξφηεξν πνζφ ζην θπζηθφ αέξην. 

Ζιηαθή, αηνιηθή ελέξγεηα θαη ελέξγεηα παξαγφκελε απφ βηνκάδα ή άιιεο ΑΠΔ 

εμαηξνχληαη (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε Π., 2004). 

Ο ζηφρνο ηνπ θφξνπ απηνχ είλαη λα «εζσηεξηθεχζεη» ην εμσηεξηθφ θφζηνο ηεο 

ξχπαλζεο απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ ηηκή ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ (Hanley et 

al.,1997). Απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ γηα ηελ απνζάξξπλζε ρξήζεο απηψλ κε 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα (R. Bettle, C.H. Pout, E.R. Hitchin, 2005).  

 

Φόπορ για ηιρ εκπομπέρ 

Ο θφξνο απηφο αθνξά πιεξσκέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή ή 

εθηηκψκελε ξχπαλζε, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ χπαξμε εθπνκπψλ ζηνλ αέξα, ην λεξφ 

ή ην έδαθνο ή ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ζνξχβνπ (Speck S., 2000, CEC, 1997). 

Τπάξρνπλ θφξνη γηα ηηο εθπνκπέο CO2. Οη εθπνκπέο ΝΟx (ρξέσζε αδψηνπ-nitrogen 

charge) απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεσο θνξνινγνχληαη ζηα Κξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ. (CEC, 1997). Φφξνη γηα ζφξπβν ππάξρνπλ γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο. 

κσο, ν ππνινγηζκφο ή ε κέηξεζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

εθηφο ηνπ CO2 δελ είλαη πάληα εχθνινο. Οχηε ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθπνκπέο, αθνχ εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν θαχζεο ηνπ 

θαπζίκνπ θαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ. Δθπνκπέο ΝΟx απφ ην θπζηθφ αέξην θπκαίλνληαη 

απφ 20 κέρξη 110 mgr ΝΟx/MJ, ελψ απφ ην θάξβνπλν (coal) απφ 60 κέρξη 230 mgr 

ΝΟx/MJ (Task Force, 1999). 

Δπίζεο, θνξνινγείηαη θαη ην πεξηερφκελν ζείνπ ζηα θαχζηκα ή ηα εθπεκπφκελα 

νμείδηα ηνπ ζείνπ θαηά ηε δηαδηθαζία θαχζεο. Απηφο ν θφξνο νλνκάδεηαη θφξνο ζείνπ 

(sulphur tax) (Jarmo Vehmas et al., 1999). 

Δηδηθά, ν θφξνο γηα ην εθπεκπφκελν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ε θαηαβνιή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα θάζε ζηεξεφ θαχζηκν, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
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πνζφηεηα CO2, πνπ εθπέκπεηαη, φηαλ απηφ θαίγεηαη. Έηζη, ε ινγηθή επηβνιήο ησλ 

θφξσλ γηα ην CO2 αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηνπ CO2 απμάλνληαο ηελ ηηκή ησλ εηζφδσλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα απηέο ηηο εθπνκπέο, γηα παξάδεηγκα ε 

θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ο θφξνο γηα ηηο εθπνκπέο CO2 πξνζδηνξίδεηαη γηα 

θάζε ηφλν CO2, πνπ εθπέκπεηαη. Μεηαηξέπεηαη ζε θφξν γηα ηνλ άλζξαθα, θαζψο έλαο 

ηφλνο άλζξαθα αληηζηνηρεί ζε 3.67 ηφλνπο CO2 (Zhong Xiang Zhang et al., 2004). 

Γη‘απηφ θαη νη δχν θφξνη ζεσξνχληαη ηζνδχλακνη. Οη εθπνκπέο ζε CO2, 

θνξνινγνχληαη ζε θάζε ρψξα αθφκε θαη ζε εθείλεο, πνπ δελ εθαξκφδνπλ ξεηά θαη 

απαξαίηεηα θφξνπο γηα ηνλ άλζξαθα. Ζ πεξίπησζε απηή θαιείηαη «απφιπηνο θφξνο 

άλζξαθα» (implicit carbon tax) θαη είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ θφξσλ γηα ελέξγεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θφξσλ γηα ελεξγεηαθέο πσιήζεηο. 

 

Φόπορ για ηην ενέπγεια (ενεπγειακόρ θόπορ-energy tax) 

Δλεξγεηαθφο θφξνο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ 

ζηνρνζεηνχκελν ζπκκεηέρνληα αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο, πνπ 

θαηαλαιψλεη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε θνηλή κνλάδα (Baranzini A. et. al., 2000) (φπσο 

ζε βαξέιηα ηζνδπλάκνπ πεηξειαίνπ ή British thermal units (BTU) ή Terajoule ή 

kilowatt-hour)
79

. ε αληίζεζε κε ηνλ θφξν γηα άλζξαθα ή εθπνκπέο CO2, ν 

ελεξγεηαθφο θφξνο ελδέρεηαη λα θαιχπηεη ππξεληθή ελέξγεηα θαη ελέξγεηα απφ ΑΠΔ. 

Ο θφξνο γηα ηελ ελέξγεηα επηβάιιεηαη θαη ζηα ζηεξεά θαχζηκα, αιιά θαη ζηηο 

ελεξγεηαθέο πεγέο, πνπ δελ έρνπλ άλζξαθα, γηαηί θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ελεξγεηαθά (ή ζεξκηθά) ηνπο πεξηερφκελα. Γεδνκέλνπ φηη πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην 

έρνπλ κεγαιχηεξν ζεξκηθφ πεξηερφκελν, άξα κεγαιχηεξε παξαγσγή εθπνκπψλ CO2 

ζπγθξηλφκελα κε ην θάξβνπλν (coal), ν ελεξγεηαθφο θφξνο, πνπ επηβάιιεηαη ζε απηά 

ζα είλαη πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε θφξν γηα άλζξαθα. 

Οη θφξνη γηα ηελ ελέξγεηα απνθέξνπλ πεξηζζφηεξα έζνδα γηα ηελ θπβέξλεζε ζε 

ζρέζε κε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο θφξνπο. Σν 1997 ζηελ Δ.Δ. θαηαιάκβαλαλ ην 

77% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ πεξηβαιινληηθνχο θφξνπο θαη ην 5.2% ησλ εζφδσλ 

φισλ ησλ θφξσλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεηζθνξψλ (Speck S., 2000). 

Ζ απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο άλζξαθα, κέζσ ηνπ θφξνπ νδεγεί ζε απνδνηηθή 

αλαδηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ. κσο, 

ην θάξβνπλν είλαη ην ζηεξεφ θαχζηκν ζε κεγαιχηεξε αθζνλία. Απφ ηελ άπνςε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, αλακέλεηαη πσο ην θάξβνπλν ζα πξέπεη λα θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε θάζε εζληθφ «κείγκα» ελέξγεηαο (energy mix) (European 

Commission, 2001). Έηζη, ε επηβνιή θφξνπ γηα ηνλ άλζξαθα ίζσο δελ απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φπσο ν πεξηνξηζκφο ζηηο εθπνκπέο CO2 

θαη ν ζπλδπαζκφο ελεξγεηαθψλ πεγψλ πνπ ζα παξέρεη ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Μηα 

άιιε θαιχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε επηβνιή ελεξγεηαθνχ θφξνπ ζε φια ηα ζηεξεά 

θαχζηκα (Nakata T., 2004).  

 

4.5. Γηαθνξνπνηήζεηο επηβνιήο θόξσλ 

Ζ πεξηβαιινληηθή θνξνιφγεζε γηα ηελ ελέξγεηα είλαη ζπλήζσο ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε δηάθνξνπο ηνκείο ζε έλα θξάηνο. Θεσξείηαη πξσηίζησο σο εξγαιείν 
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http://www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/Environmental_Accounts/downloads/Not

es_on_environmental taxation.pdf 

http://www.statistics.gov.uk/about/methodology
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πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, αιιά πξαθηηθά άιιεο εζληθέο πνιηηηθέο φπσο ε 

νηθνλνκηθή, ε ελεξγεηαθή θαη ε βηνκεραληθή, ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην 

ζρεδηαζκφ εηζαγσγήο ηνπ θφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγίαο 

ηνπ CO2 ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε θπβέξλεζε έιαβε ππφςε θαη ηνπο ζηφρνπο ζην 

βηνκεραληθφ ηνκέα. Έηζη, ε βηνκεραλία ππφθεηηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα 

θνξνινγίαο ή/θαη ζπκκεηέρεη ζε ζχζηεκα επαλαρξεκαηνδφηεζεο (refund system) ζε 

ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη θφξνο γηα ην CO2. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο επηβνιήο θφξσλ θαζηζηνχλ ην εξγαιείν απηφ ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ πιεπξά ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην, 

εηζήρζε ε έλλνηα «εθηξνπή απφ ην θφξν» (tax departure) (Maatta, 1997). Ζ «εθηξνπή 

απφ ην θφξν» αλαθέξεηαη ζε εμαίξεζε απφ θαλνληζηηθφ ή ηδαληθφ πεξηβαιινληηθφ 

θφξν. ηελ πεξίπησζε θνξνιφγεζεο CO2, νξίδνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

«εθηξνπήο» (Vehmas, 2002, p. 44): 

1. «Δθηξνπέο απφ ην θφξν» πνπ βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφξνπ γηα ην 

CO2: 

 ν θφξνο γηα ην CO2 πεξηέρεη κηα ζπληζηψζα ελεξγεηαθνχ θφξνπ, π.ρ. ν 

θηλιαλδηθφο θφξνο CO2/ελέξγεηαο απφ ην 1994 έσο ην 1996, 

 παξάιιεινη θφξνη επηβάιινληαη ζε ελεξγεηαθά πξντφληα πνπ δελ πεξηέρνπλ 

άλζξαθα, π.ρ. ν θφξνο ζηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα ζηε Φηλιαλδία απφ ην 1993 έσο 1996 θαη 

 ε κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα 

ηελ πξαγκαηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζηηο εθηηκήζεηο ππνινγηζκνχ ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ θφξνπ γηα δηαθνξεηηθά ελεξγεηαθά πξντφληα. Απηφ ηζρχεη γηα ηνπ 

πεξηζζφηεξνπο θφξνπο άλζξαθα /CO2 ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

2. «Δθηξνπέο απφ ην θφξν» φζνλ αθνξά ην ππνθείκελν ηνπ θφξνπ: 

 θάπνηα νξπθηά θαχζηκα εμαηξνχληαη απφ ην θφξν, π.ρ.  ην θπζηθφ αέξην ζηε 

Ννξβεγία θαη 

 θάπνηνη ζθνπνί ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ εμαηξνχληαη απφ ην θφξν, π.ρ. 

ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γαλία, ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία. 

3. «Δθηξνπέο απφ ην θφξν» πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηνπ θφξνπ γηα ην CO2: 

 ρακειφηεξε θνξνινγία γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, π.ρ. ε βηνκεραλία ζηε 

νπεδία θαη ηε Γαλία, 

 ρξεκαηνδφηεζε ζπζηεκάησλ απφ θφξνπο, π.ρ. ελεξγνβφξνο βηνκεραλία ζηε 

νπεδία, ηε Γαλία θαη ηε Φηλιαλδία, 

 απαιιαγή θφξνπ γηα ζπγθεθξηκέλα θαχζηκα, π.ρ. θπζηθφ αέξην ζηε 

Φηλιαλδία. 

4. «Δθηξνπέο απφ ην θφξν» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

θνξνινγείηαη γηα ην CO2: 

 φξηα ζην θφξν, π.ρ. κηθξνί θαηαλαισηέο ζηελ Οιιαλδία, 

 δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο γηα ην ππνθείκελν θνξνινγίαο, π.ρ. ζε Γαληθέο, 

νπεδηθέο θαη Φηλιαλδηθέο  κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο, κφλν ζην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ζέξκαλζεο επηβάιιεηαη θφξνο (Jarmo Vehmas, 

2004).  
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4.6. Παξνύζα Καηάζηαζε 

Απηφ ην εξγαιείν έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο θαζψο ηηο απμαλφκελνο αξηζκφο 

ρσξψλ επηβάιινπλ θφξνπο γηα πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο (OECD, 2001). Οη 

πεξηβαιινληηθνί θφξνη είλαη αλάκεζα ηηο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο επίηεπμεο 

ζηφρσλ ηηο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Barker and Johnstone, 1998, p. 72). Υψξεο, 

πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια, έρνπλ θαιχηεξα νηθνλνκηθά νθέιε ζε ζρέζε κε 

ρψξεο, πνπ επηδηψθνπλ πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο κε άιια πνιηηηθά εξγαιεία. Υψξεο 

κε πεξηζζφηεξν απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο δελ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα 

θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηα ή δε θαίλεηαη λα «ππνθέξνπλ» νηθνλνκηθά, ζπγθξηλφκελεο 

κε ρψξεο ιηγφηεξν απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ. (Ekins P. θαη Speck S., 

2000). 

πζηήκαηα «πξάζηλσλ» θφξσλ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηηο Δ.Δ. ε απηέο 

ηηο ρψξεο ην ράζκα κεηαμχ ησλ δαπαλψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη απηψλ ηηο κε 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο έρεη κεησζεί. Γη‘απηφ ην ιφγν, έλα ηέηνην ζχζηεκα 

«πξάζηλσλ» θφξσλ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζπγρξφλσο ζε φια ηα Κξάηε-κέιε ηηο Δ.Δ. 

Μέρξη ζήκεξα νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο εληαίνπ γηα ηελ Δ.Δ. θφξνπ γηα ην CO2 

έρνπλ απνηχρεη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ 

δνκψλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαζψο θαη ηηο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Ηαπσλία (F.C.J. Hoogland, 1999). 

ηελ παξαθάησ εηθφλα, αλαθέξνληαη νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ επηβάιιεη 

θφξνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ άλζξαθα, ελψ ν πίλαθαο πεξηέρεη ηε θνξνιφγεζε 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ (βελδίλε, diesel θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) ηηο ρξνληέο 1985 θαη 

1998 ζηελ Δπξψπε. 

 

 
ρήκα 4: Φφξνη γηα ηελ ελέξγεηα/ηνλ άλζξαθα ζηελ Δ.Δ. 

(Πεγή: Davidson R., 2003, IEA-Clean Coal Centre) 
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Πίλαθαο 3: Φνξνιφγεζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Δπξψπε, 1985-1998 (% θφξνη ζηελ 

ηηκή ιηαληθήο) 

 

 
(Πεγή: Anwar Y. Al-Abdullah, 1999) 

 

 

4.6.1. ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Ζ Δηζθνξά γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Climate Change Levy-CCL) είλαη έλαο 

ελεξγεηαθφο θφξνο «νπδέηεξνο σο πξνο ην εηζφδεκα» (revenue-neutral) γηα ηνπο 

ηνκείο επηρεηξήζεσλ, εκπνξίνπ θαη δεκνζίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί «πξνο ηα θάησ» 

(downstream, δειαδή αθνξά φρη κφλν παξαγσγνχο αιιά θαη θαηαλαισηέο) θαη 

εηζήρζε ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 2001.

80
 Ο CCL επηβάιιεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 

ζηε ρξήζε ηνπ θάξβνπλνπ (7€/t CO2), ηνπ αεξίνπ (12€/t CO2) θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (14€/t CO2). ζνλ αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, νη πάξνρνη ππνρξενχληαη 

λα ρξεψλνπλ ηνπο εκπνξηθνχο θαηαλαισηέο (π.ρ. επηρεηξήζεηο φρη νηθηαθνχο, 

θπβεξλεηηθνχο ή θηιαλζξσπηθνχο πειάηεο) επηπιένλ 0.43p αλά kWh (£4.30 αλά 

MWh). Απηά ηα ρξήκαηα, πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θπβέξλεζε, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηε θνξνινγία 

απηή εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πεηξειαίνπ, ηα θαχζηκα γηα κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο 

θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ (NOWAP Committee, 2005). 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην επέιεμε λα θνξνινγήζεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην 

επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο αληί ζε απηφ ηεο εηζφδνπ θαπζίκνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ απμήζεηο ζηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λνηθνθπξηά 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο (Boemare C. et al., 2003). Δπίζεο επέιεμε ηελ εθαξκνγή 

ελεξγεηαθνχ θφξνπ αληί γηα θφξν άλζξαθα ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ε βηνκεραλία 

θάξβνπλνπ ηεο ρψξαο. Καη νη δχν απνθάζεηο απηέο επεξέαζαλ ηελ εζληθή θιηκαηηθή 

πνιηηηθή θαη δεκηνχξγεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κε ην EU-ETS.  

Δηαηξίεο ηνπ ελεξγνβφξνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε 

ηελ θπβέξλεζε (Climate Change Agreements-CCAs) κέρξη ην 2013, έρνπλ έθπησζε 

80% απφ ην θφξν CCL, ππφ ην φξν πσο ζα ζέζνπλ δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ή κείσζεο εθπνκπψλ άλζξαθα (Sorrell, 2003). 

 

                                                           
80

 http://www.defra.gov.uk/environment/ccl/intro.htm 
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4.6.2. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Με ζθνπφ ηελ «εζσηεξηθνπνίεζε» ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, εηζήρζε νηθνινγηθφο θφξνο (eco-tax 

reform) ην 1999. Απηφο ν θφξνο είλαη «νπδέηεξνο σο πξνο ην εηζφδεκα» (revenue-

neutral) θαζψο ηα έζνδα πνπ παξάγνληαη κέζσ απηνχ επηζηξέθνληαη κε ηε κνξθή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπλεηζθνξψλ. Οη παξαγσγνί κε κνλάδεο ηζρχνο κέρξη 2MW εμαηξνχληαη απφ ην 

θφξν. Έηζη ελζαξξχλεηαη ε παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο κηθξνχ 

κεγέζνπο, ελψ ηα έζνδα απφ απηφ ην θφξν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ΑΠΔ. 

 

4.6.3. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990, ε Φηλιαλδία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ εθάξκνζε θφξν γηα 

ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ηηο αξρέο απηή ηεο δεθαεηίαο, ε Οιιαλδία, ε 

νπεδία, ε Ννξβεγία θαη ε Γαλία εηζήγαγαλ παξφκνηνπο θφξνπο. 

Ο θφξνο γηα ην CO2 εθαξκφζηεθε ζηε Φηλιαλδία σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφο 

δαζκφο ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα. Μφλν θαχζηκα θηλεηήξα, δειαδή βελδίλε θαη 

diesel θνξνινγνχληαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Άιια ελεξγεηαθά πξντφληα φπσο ηα 

πξσηνγελή ζηεξεά θαχζηκα θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θνξνινγνχληαλ κε θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κφλν θαηά ηελ πεξίνδν 1986–1989. Οπφηε, ε εηζαγσγή ηνπ 

θφξνπ ζήκαηλε ηελ επηζηξνθή ζηελ πξαθηηθή ηνπ 1986. 

Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θφξνπ γηα ην CO2 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1993, έλαο θφξνο CO2 

επηβιήζεθε ζηα ζηεξεά θαχζηκα. Απφ ην 1994 κέρξη ην 1996, έλαο ζπλδπαζκφο 

θφξνπ γηα ελέξγεηα θαη γηα CO2 επηβιήζεθε ζηα ζηεξεά θαχζηκα. Σειηθά, ην 1997, ε 

Φηλιαλδία επέζηξεςε ζηελ θαζαξή θνξνιφγεζε ηνπ CO2 (Vehmas J., 2004). 

 

 

 
ρήκα 5: Σν νλνκαζηηθφ επίπεδν ηνπ θφξνπ CO2 θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ θφξνπ (ζε 

€/ton εθπεκπφκελνπ CO2 γηα ην θφξν CO2 θαη €/MWh γηα ηνλ ελεξγεηαθφ θφξν). 
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4.6.4. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

Ο Ρπζκηζηηθφο Δλεξγεηαθφο Φφξνο (Regulatory Energy Tax-REB) είλαη θφξνο γηα 

ηελ θαηαλάισζε αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ επηβάιιεηαη ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά θαη ν νπνίνο εηζήρζεθε ην 1996. Ηζρχεη ε κεξηθή 

απαιιαγή απφ ην θφξν γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα, κε ζθνπφ λα γίλνπλ νη ΑΠΔ πην 

αληαγσληζηηθέο. Σα έζνδα απφ ηνλ REB ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηε κείσζε 

άιισλ θφξσλ (θνηλσληθψλ) πνπ επηβάιινληαλ ζε λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

αιιά θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ.  

Ο θφξνο πιεξψλεηαη απφ ηηο εηαηξίεο δηαλνκήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, κεηαθέξνπλ ηα έμνδα ηνπ θφξνπ ζηνπο πειάηεο ηνπο (Ministry of Finance). Απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999, ν ελεξγεηαθφο θφξνο απμήζεθε (ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε) 

θαη νη θαηαλαισηέο «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαιιάρζεθαλ εληειψο απφ 

ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ (Environmental Tax Law, art. 36-i). (Οη θαηαλαισηέο θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ δελ 

πιεξψλνπλ θφξν (de Lovinfosse I. θαη Varone F., 2002)). 

 

 
 

ρήκα 6: Δλεξγεηαθνί θφξνη θαη πιεξσκέο ζηελ Οιιαλδία ζε νιιαλδηθά cents, 

εμαηξψληαο ηνλ VAT
81

 (17.5 %). 

 

 

4.6.5. ΟΤΖΓΗΑ 

Ζ νπεδία εηζήγαγε επίζεο ελεξγεηαθνχο θφξνπο, πνπ αξρηθά ζηφρν είραλ ηελ 

ελζάξξπλζε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ. Απηνί νη 

θφξνη απνηεινχληαη απφ έλα γεληθφ ελεξγεηαθφ θφξν, έλα θφξν γηα CO2 θαη έλα θφξν 

ζείνπ. Σν 1991, ν γεληθφο ελεξγεηαθφο θφξνο ζηα θαχζηκα θαη ηελ ειεθηξηθή  

ελέξγεηα έπαςε λα ηζρχεη γηα θαχζηκα, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ην λέν θφξν CO2. Σν 

1992, ε θπβέξλεζε εθάξκνζε επίζεο θφξν γηα NOX.  

Καη ζηε νπεδία, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ θνξνινγηθνχ 

θνξηίνπ (―green tax exchange‖), αθνχ νη θφξνη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ βιάπηνπλ ην 

πεξηβάιινλ απμάλνπλ, κεηψλνληαο ηνπο θφξνπο εξγαζίαο θαηά πεξίπνπ ίζν πνζφ. Ζ 

νπεδηθή βηνκεραλία απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ θφξν θαη πιεξψλεη 

ρακειφηεξν θφξν γηα CO2 (Kerstin Astrand, 2004). Ζ βηνκάδα επίζεο, απαιιάζζεηαη 

απφ ηνλ ελεξγεηαθφ θφξν θαη ηνπο θφξνπο γηα CO2 θαη SO2 (ALTENER, 2004). 

χκθσλα κε κειέηε αμηνιφγεζεο γηα ην νπεδηθφ θφξν CO2 (πνπ εηζήρζεθε ην 

1991), πνπ εθπνλήζεθε απφ ηε νπεδηθή Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 
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 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο-Value Added Tax 
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(Swedish Environmental Protection Agency-SEPA), ζπκπεξαίλεηαη πσο ν θφξνο γηα 

ην CO2 «… βνήζεζε ζηε κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα καδί κε ηε 

νπεδηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή» (SEPA 1997, p.52). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθνξά πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηνπ OECD (OECD, 1996a, p. 66), ηελ 

αμηνιφγεζε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ IEA (IEA, 1996, p. 83) θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο (EEA, 1996, p. 31), νη ζνπεδηθνί θφξνη ζείνπ θαη αδψηνπ 

ππήξμαλ πνιχ απνηειεζκαηηθνί. Ο θφξνο γηα ην CO2, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ 

εθαξκφζηεθε εμίζνπ γηα φιεο ηηο πεγέο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (IEA, 

1996, p. 84) θη έηζη ν θφξνο απηφο ζεσξήζεθε αλαπνηειεζκαηηθφο (Vehmas J. et al., 

1999). 

 

4.6.6. ΓΑΝΗΑ 

ηε Γαλία εθαξκφδνληαη θφξνη γηα CO2 θαη SO2. Ο πξψηνο δαληθφο θφξνο γηα ην 

CO2, πνπ εηζήρζεθε ην 1993 επηβιήζεθε γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηνλ 

νηθηαθφ, ηνλ εκπνξηθφ θαη ην βηνκεραληθφ ηνκέα. ζνλ αθνξά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

ηνκείο, ην 50% ηνπ θφξνπ επηζηξεθφηαλ. Τπήξραλ, επίζεο, θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο: 

κεγάιεο εηαηξίεο κε ελεξγνβφξν παξαγσγή ππνβάιινληαλ ζε ελεξγεηαθφ έιεγρν 

κείσλαλ ηελ πιεξσκή θφξνπ. Έηζη, ην επίπεδν ηνπ θφξνπ γηα ην CO2 ζηνλ εκπνξηθφ 

θαη βηνκεραληθφ ηνκέα ήηαλ κφλν ην 35% ηνπ επηπέδνπ θνξνιφγεζεο ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα (Johannsen K.S., 2002). 

Σν Γαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο εθηίκεζε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θφξνπ 

ζε 4.7% κείσζε ζηηο εθπνκπέο CO2 απφ ηα επίπεδα ηνπ 1988 γηα ην έηνο 2000.  

 

4.6.7. ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

Ο θφξνο CO2 εθαξκφζηεθε απφ ην 1991. Οη πςειφηεξνη θφξνη επηβιήζεθαλ γηα 

ηε ρξήζε βελδίλεο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. Ο ιφγνο γηα ηελ πςειή 

θνξνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πεηξειαίνπ ήηαλ ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ κείσζεο εθπνκπψλ (Vehmas et al., 1999). 

Γηάθνξνη ηνκείο θαη ελεξγεηαθέο ρξήζεηο απαιιάρζεθαλ απφ ηε θνξνινγία. Σν 

1994, ε Δπηηξνπή γηα ηνλ Πξάζηλν Φφξν (Green Tax Commission-GTC) εμέηαζε ηελ 

πηζαλφηεηα γηα κεηαθνξά ησλ θφξσλ εξγαζίαο («red» taxes) ζε πεξηβαιινληηθνχο 

θφξνπο («green» taxes). Ζ παξάδνζε απηήο ηεο αλαθνξάο, ην 1996, πξνθάιεζε 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ (Christiansen 

A.C., 2001). 

Έλα βέιηηζην ζχζηεκα θφξνπ γηα εθπνκπέο CO2 απαηηεί εληαία θιάζε θφξνπ γηα 

φιεο ηηο πεγέο (Hoel, 1996). κσο, έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Δπξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο θνξνιφγεζεο είλαη νη εθηεηακέλεο απαιιαγέο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θιάζεσλ θφξνπ (Ekins and Speck, 1999). Απηφ ηζρχεη θαη γηα 

ηε Ννξβεγηθή θνξνινγία (Annegrete Bruvoll, Bodil Merethe Larsen, 2004). 
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ρήκα 7: Φφξνη γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηε Ννξβεγία (1991-2000) 

πξνζαξκνζκέλνη κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

(Πεγή: Alfsen (1999), Statistics Norway, Ministry of Finance) 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θφξνπ γηα ην CO2 ήηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Γηεχζπλζεο 

Ννξβεγηθνχ Πεηξειαίνπ (Norwegian Petroleum Directorate-NPD) απφ ην 1991. 

Δθηφο απφ ηε ζπιινγή ηνπ θφξνπ, ε Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

ζε ζρέζε κε θάζε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Ννξβεγία. Σν 2004, κηα κειέηε 

αμηνιφγεζεο έδεημε πσο κέηξα γηα κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

λνξβεγηθέο επηρεηξήζεηο, νδήγεζαλ ζε κείσζε πεξίπνπ 2 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2 

αλά έηνο. Έλαο θχξηνο ιφγνο γηα ην γεγνλφο απηφ, είλαη ε εηζαγσγή ηνπ θφξνπ CO2 ην 

1991.  

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ CO2 πνπ πιεξψζεθε απφ δξαζηεξηφηεηεο πεηξειαίνπ 

πνηθίιιεη απφ ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ θφξνπ έσο ην 2003. Ζ ζπλνιηθή πιεξσκή 

θφξνπ απφ ην 2001 κέρξη ην 2003 αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ NOK 40 δηο. Γηα ην 2003, 

πιεξψζεθαλ NOK 3.18 δηο.
82

 

 

4.6.8. ΗΣΑΛΗΑ 

ηελ Ηηαιία, κεηά απφ έγθξηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1998, εηζήρζεθε θφξνο γηα ηνλ 

άλζξαθα ην 1999. Απηφο ν θφξνο εθαξκφζηεθε γηα φια ηα ελεξγεηαθά πξντφληα. Οη 

θιάζεηο θφξσλ άλζξαθα γηα νξπθηά θαχζηκα είλαη σο εμήο (ζε ηηαιηθέο ιίξεο): 

Κάξβνπλν (ζε κεηξηθνχο ηφλνπο
83

) ην 1999: 5,084 

Φπζηθφ αέξην (m
3
) ην 1999: 0.87 

Πεηξέιαην (ζε κεηξηθνχο ηφλνπο) ην 1999: 1,286,  (ALTENER, 2004). 

ηα πιαίζηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Νφκνπ 2001 (―2001 Financial Law‖-Law 388/00), ε 

θπβέξλεζε έθαλε ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ κέζσ δεκηνπξγίαο 

ηακείνπ, απνηακηεχνληαο ην 3% ησλ εζφδσλ απφ ην θφξν άλζξαθα.
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5.1. Οξηζκόο 

Με ηνλ φξν «feed-in tariff» (ή αιιηψο feed law (Farrell J., 2008) ελλνείηαη ε 

ξπζκηζηηθή, ειάρηζηε εγγπεκέλε ηηκή αλά kWh ηελ νπνία κηα δεκφζηα επηρείξεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα πιεξψζεη ζε ηδησηηθφ, αλεμάξηεην παξαγσγφ 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηεί ην δίθηπν (Sijm J.P.M., 2002). ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη κφλν ζηελ επηπιένλ ηηκή πνπ πιεξψλεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ηηκήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Monthorst, 1999, Huber et 

al., 2001, Haas et al., 2001). Απνηειεί έλα αθφκε εξγαιείν-θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 

5.2. Καζνξηζκόο ηηκώλ 

Ζ ηηκή (tariff) θαζνξίδεηαη απφ κηα ξπζκηζηηθή αξρή. Μπνξεί λα είλαη ζηαζεξή γηα 

φιεο ηηο πεγέο (single feed-in), ή λα δηαθνξνπνηείηαη αλά πεγή ή αλά ηνπνζεζία (φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία) ή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δαπαλψλ 

παξαγσγήο
84

 – αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθά, βηνκάδα θιπ. – ή άιιεο κεηαβιεηέο 

φπσο ν ρξφλνο ή ε επνρή πνπ δηνρεηεχεηαη ε αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζην δίθηπν (φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο φπνπ νη ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαλ ρεηκψλα/θαινθαίξη
85

, 

πξσί/βξάδπ
86

 θαη ζαββαηνθχξηαθα). Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ κπνξεί είηε λα είλαη ζηαζεξφ γηα ζπγθεθξηκέλε, πνιπεηή πεξίνδν – 

ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο αζθάιεηα 

κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα – είηε λα πξνζαξκφδεηαη πεξηνδηθά ψζηε λα 

δηαηεξείηαη θάπνηα επειημία θαη λα πξνιακβάλνληαη απξφβιεπηεο κεηψζεηο θφζηνπο 

ηεο παξαγσγήο ηζρχνο απφ αλαλεψζηκα. Γεληθά, ην επίπεδν θαη ε ζεκαζία ησλ 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ, αλάινγα κε ηα 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην δπλακηθφ θαη νη δαπάλεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ή 

νη πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηα εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (Sijm J.P.M, 2002). Καηά κέζν φξν, ν θαλνληζκφο ζε 

Γεξκαλία, Γαλία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία πξνζθέξεη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο (European 

Commission, 1999).  

Καζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ηηκψλ, δειαδή νη παξαγσγνί ηζρχνο αλήθνπλ 

ζε κηα δεδνκέλε θιάζε ηηκψλ γηα κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γηαπηζηψζεθε 

πσο ε αλάπηπμε ήηαλ ζεκαληηθφηεξε ζε ρψξεο κε κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο. 

χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ππνρξενχληαη λα αγνξάδνπλ αλαλεψζηκε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζχκθσλα 

κε ην λφκν εγγπεκέλσλ ηηκψλ. 

Ζ ηηκή κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη θξαηηθέο επηδνηήζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηε Γαλία φπνπ πξνζθέξεηαη ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο επηδφηεζε 

αλά kWh πνπ δηαηίζεηαη ζην δίθηπν (European Commission, 1999, ECN, 1999).  

                                                           
84

 Κάπνηεο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο κπνξεί λα κελ πξνβιέπεηαη λα ιακβάλνπλ 

πιεξσκέο θαζφινπ. ηε νπεδία, κφλν δχν πεγέο ιακβάλνπλ πιεξσκέο — άλεκνο θαη βηνκάδα.  

85
 Σν ρεηκψλα, νη ηηκέο ήηαλ πεξηζζφηεξν απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην θαινθαίξη. 

86
 Σε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα, ε αλαλεψζηκε kWh ήηαλ θζελφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εκέξα. 
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Οη θιάζεηο ηηκψλ γηα αλαλεψζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα δεκηνπξγνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

Κιάζε αλαθνξάο – ε ηηκή ζρεδηάδεηαη ψζηε λα παξέρεη έλα ζπκθέξνλ βαζκφ 

απφδνζεο γηα ηνπο επελδπηέο. Σίζεηαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αγνξάο ηεο 

δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θη έηζη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο λα ιεηηνπξγνχλ νηθνλνκηθά. 

Οη θιάζεηο βαζίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο (Γεξκαλία) ή ζε έλα 

επηπιένλ πνζφ πάλσ απφ ηηο θιάζεηο ηηκψλ ιηαληθήο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(Ηζπαλία). 

Μέγεζνο έξγνπ/παξαγσγηθόηεηα – νη εγγπεκέλεο ηηκέο παξέρνπλ ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα γηα θνηλφηεηεο θαη ηδηψηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ δηθή ηνπο 

ελέξγεηα. Σα επίπεδα ηηκψλ ζπλήζσο θιηκαθψλνληαη αληίζηξνθα κε ην κέγεζνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, έηζη ψζηε απνδφζεηο απφ επέλδπζε λα είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο γηα 

κεγάινπο θαη κηθξνχο παξαγσγνχο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά νηθνλνκηθή ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ λνηθνθπξηά ή θνηλφηεηεο κε έξγα κηθξήο θιίκαθαο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ηηκέο ζηε Γεξκαλία κεηψλνληαη γηα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο θαη γηα 

έξγα εμαηξεηηθά έληνλσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ (π.ρ. πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ) κε 

ζηφρν ηε κείσζε απξφζκελσλ θεξδψλ θαη ηελ πξνψζεζε έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο. 

Σερλνινγία/εκπεηξία– νη θιάζεηο ηηκψλ κπνξεί λα κεηψλνληαη θάζε ρξφλν γηα έξγα 

εθηηκψληαο ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε (απηφ δε ζπκβαίλεη παληνχ). ηε Γεξκαλία, ε 

ηηκή γηα βηνκάδα κεηψλεηαη θαηά 1.5% θάζε ρξφλν, ελψ ε ηηκή γηα ειηαθή ελέξγεηα 

πέθηεη θαηά 5% αλά έηνο. 

Πιεζσξηζκόο- νη ηηκέο δχλαηαη λα πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ, φπσο 

θαη βξαρππξφζεζκα κε βάζε εμαηξεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζηα θφζηε (π.ρ. ε δξακαηηθή 

αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ αηνιηθνχ ζηξνβίινπ ην 2007). Ζ Γαιιία 

πξνζαξκφδεη ηηο λέεο ηηκέο θαη ηηο ήδε ππάξρνπζεο κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Καηλνηνκία – ελίνηε κηα ζεκαληηθά πςειή ηηκή νξίδεηαη γηα έξγα κε αζπλήζηζηα 

πςειή απνδνηηθφηεηα, ζε θαηλνθαλή ηνπνζεζία ή κε άιιε θαηλνηνκία (Farrell J, 

2008). 

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ κηα κεγάιε αγνξά αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ επίδξαζε ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαηαλέκνληαο 

ηηο δαπάλεο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν εξγαιείν απηφ 

ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηα 

πνζνζηά ηνπηθήο θπξηφηεηαο ησλ αλαλεσζίκσλ επεηδή δελ απαηηεί ζπλεηαηξηζκφ 

νληνηήησλ κε ζεκαληηθή επηβάξπλζε θφξνπ ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θίλεηξα: 

45% ηνπηθή θπξηφηεηα Γεξκαληθψλ αηνιηθψλ έξγσλ θαη 83% Γαληθψλ (Elliot D., 

2004).  

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο εηζαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ (ζηαζεξψλ) ηηκψλ είλαη ε 

κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ε βειηίσζε θεξδνθνξίαο ησλ κνλάδσλ ηζρχνο. Ζ εηζαγσγή πςειψλ 

ηηκψλ παξέρεη ζεκαληηθά θίλεηξα γηα επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Παιηέο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη εμίζνπ θαηάιιειεο γηα ηε ιήςε 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ. 
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5.3. Πιενλεθηήκαηα 

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξνψζεζε επέθηαζεο 

δπλακηθφηεηαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

κνληέιν ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε κε θάπνηεο παξαιιαγέο ζηε Γαλία, 

ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηζπαλία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 

απνδείρηεθε αλψηεξν απφ άιιεο κεζφδνπο πνπ δνθηκάζηεθαλ ζηελ Δ.Δ. (Meyer, 

2003). ρη κφλν ην κεγαιχηεξν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ζηελ παξαγσγή 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλεη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ εηζάγεη εγγπεκέλεο 

ηηκέο, αιιά επίζεο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ δηαθφςεη ηελ εθαξκνγή ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα, Ηηαιία θαη Γαλία) έρνπλ παξαηεξήζεη αξγφηεξα ζηαζηκφηεηα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δπλακηθφηεηαο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.
87

  

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζε κεγάιν εχξνο γεσγξαθηθψλ ηνπνζεζηψλ - φρη κφλν φπνπ ζπλαληψληαη νη 

πην νηθνλνκηθά απνδνηηθέο επηινγέο. ζνλ αθνξά εηδηθά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε κνλάδσλ αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο «ζα 

ππνλφκεπε ηελ πνιηηηθή ζέιεζε ζε θξάηε-κέιε πνπ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα λα 

επηδηψμνπλ πην κεγαιεπήβνινπο ζθνπνχο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ θξάηε-κέιε πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ρακειέο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο απμάλνπλ νξηαθά ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο σο επεθηάζεηο δπλακηθφηεηαο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη δαπάλεο κνηξάδνληαη ζε φινπο ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο σο επηβάξπλζε (πξφζζεην ηέινο) αλά kWh. ηε Γεξκαλία, ε 

καδηθή επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο αλαλεσζίκσλ έρεη κέζν φξν θφζηνπο γηα ην 

θνξνινγνχκελν ιηγφηεξν απφ $2.00 ην κήλα.  

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ πιαηζίνπ 

γηα επελδχζεηο. Οη καθξνπξφζεζκεο εγγπεκέλεο ηηκέο έρνπλ ζεσξεζεί σο ε πην 

ζηαζεξή κνξθή επηδφηεζεο. Σα ζπζηήκαηα πηζηνπνηεηηθψλ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν 

ζηαζεξά (Hans Cleijne, Walter Ruijgrok, 2004). ε αληίζεζε κε ηνπο θφξνπο, ην 

εξγαιείν απηφ παξέρεη κηα καθξνπξφζεζκε, ζηαζεξή ηηκή γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δηαζέζηκε ζε φινπο. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα κηθξνπαξαγσγνχο, νη 

νπνίνη δε κπνξνχλ λα εμαξηψληαη απφ πνιιαπιά, δηαθνξεηηθά έξγα γηα ηελ ελίζρπζή 

ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εηζφδεκα απφ θάπνην έξγν (Faber T, 2001). Μηα 

ηέηνηα ζηαζεξφηεηα δελ είλαη κφλν ιηγφηεξν αθξηβή, αιιά θαη πην απνηειεζκαηηθή 

γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο (Butler, Lucy and Karsten 

Neuhoff, 2001). Δπίζεο, ε πψιεζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ 

εηήζηα αγνξά είλαη πην απξφβιεπηε απφ έλα καθξνπξφζεζκν ζπκβφιαην ζηαζεξήο 

ηηκήο. Οη εγγπεκέλεο ηηκέο εκπλένπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο επελδπηέο θαη 

κεηψλνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ (Rickerson, Wilson H., et al., 2007).  

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο κεηψλνπλ ηα καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά θφζηε φηαλ 

ζηνρεχνπλ ζε θαηεζηεκέλεο αιιά θαη ζε αλεξρφκελεο ηερλνινγίεο. Πξνσζψληαο 

επελδχζεηο ζε  δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ηαπηφρξνλα, ην εξγαιείν απηφ πξνάγεη ηελ 

ηερλνινγηθή γλψζε (Grubb M, Kohler J, Anderson D., 2002), βειηηψλνληαο θάζε 

ηερλνινγία θαη κεηψλνληαο ηηο δαπάλεο. 
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ηελ Δπξψπε, νη εγγπεκέλεο ηηκέο πξνηηκψληαη απφ ηνπο θφξνπο, επεηδή έηζη 

απνθιείνληαη πεξίπινθεο ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ – πνπ αλαπηχζζνληαη 

γηα θφξνπο – πνπ ζπλήζσο πηνζεηνχληαη ζηηο ΖΠΑ. 

 

5.4. Μεηνλεθηήκαηα 

Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ φζνλ αθνξά ην 

εξγαιείν απηφ. Δπίζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί έλα βέιηηζην επίπεδν δαζκνχ 

γηα θάζε κηα απφ ηηο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζχζηεκα πνπ λα απνθεχγεη ηα φξηα ππεξθέξδνπο, λα εμαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ ζε 

θάπνην βαζκφ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη λα πξνσζεί φιεο ηηο ηερλνινγίεο ζηνλ 

επηζπκεηφ βαζκφ (Madlener R, Stagl S., 2000). 

Ζ ζηαζεξή ηηκή ζεκαίλεη πσο καθξνπξφζεζκα είλαη δχζθνιν λα κεηαβηβαζηνχλ ηα 

νθέιε ηεο απμεκέλεο ηερλνινγηθήο απνδνηηθφηεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Αληίζεηα, 

ηα νθέιε ζπζζσξεχνληαη ζην επίπεδν ηνπ ηδηνθηήηε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίζεη πςεινχο βαζκνχο απφδνζεο (απφ επέλδπζε). 

Μηα πηζαλή ιχζε βξίζθεηαη κέζσ ηάζεο γηα κείσζε (degression), δειαδή, κείσζε ηεο 

θιάζεο ηηκψλ κε ην ρξφλν. Οη κεηψζεηο ζην δαζκφ πξέπεη λα είλαη κηθξέο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο «αβεβαηφηεηαο» ηνπ επελδπηή. Γελ ππάξρεη 

εγγχεζε πσο κεηψζεηο ζα ζπλδπαζηνχλ κε βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία. 

Δλψ νη κεραληζκνί δαζκψλ νξίδνπλ ηε δηαζέζηκε ηηκή γηα ηνπο παξαγσγνχο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ην επίπεδν δπλακηθφηεηαο ππφθεηηαη ζηελ αγνξά, δειαδή, 

δελ ππάξρεη ηξφπνο λα πξνβιεθζεί πφζνη επελδπηέο ζα δειεαζηνχλ λα αζρνιεζνχλ κε 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ηε δηαζέζηκε ηηκή. Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη πηζαλφ λα 

πξνβιεθζνχλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ κεραληζκνχ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απσζήζεη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο/θνξνινγνχκελνπο. 

Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη φιε ηελ 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα αλεμάξηεηα απφ ηε δήηεζε ηε ζηηγκή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Απηφ εγείξεη πξνβιήκαηα εμηζνξξφπεζεο δηθηχνπ, ηα νπνία ηείλνπλ λα ακβιπλζνχλ 

ιφγσ ηεο αζπλερνχο παξαγσγήο ζην δίθηπν. Απηφ νδεγεί ζε απμαλφκελε πηζαλφηεηα 

γηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη γηα απμεκέλεο δαπάλεο γηα ην δηαρεηξηζηή δηθηχνπ. 

Ζ ππνρξέσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ δηθηχνπ λα δέρνληαη φιε ηελ αλαλεψζηκε 

ειεθηξνπαξαγσγή ζεκαίλεη πσο πξνηεξαηφηεηα γηα πψιεζε έρεη πάληα ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκα. Απηφ επηδξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαγσγψλ ζπκβαηηθήο 

ελέξγεηαο λα αληαγσληζηνχλ ηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Απηφ είλαη πξνβιεκαηηθφ γηα θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί 

λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο.
88

 

 

5.5. Παξνύζα Καηάζηαζε 

Καηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, νη εγγπεκέλεο ηηκέο απεηέιεζαλ θχξην εξγαιείν 

ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ γηα ηελ πξνψζεζε ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα, απηνί νη δαζκνί απνδείρζεθαλ πνιχ απνηειεζκαηηθνί  

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, θπξηφηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε 
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Γαλία θαη ε Ηζπαλία. Απφ ηελ άιιε, ην εξγαιείν απηφ επηθξίζεθε πσο είλαη 

δαπαλεξφ, κε απνδνηηθφ θαη δελ παξέρεη αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε θη, έηζη, 

καθξνπξφζεζκα πσο δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε ζηελ νπνία νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ππεχζπλεο γηα έλα κεγάιν κεξίδην ηεο ζπλνιηθή 

παξαγσγήο ηζρχνο. 

Σν πξψην ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ εηζήρζε ζηε Γεξκαλία ην 1990 (Lauber, V., 

2004).  Δθηφο απφ ηε Γεξκαλία, ηέηνην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζηελ Ηζπαλία, Φηλιαλδία, 

Γαιιία θαη Πνξηνγαιία, Απζηξία, Διιάδα, Λνπμεκβνχξγν θαη Οιιαλδία (απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2003) (ECN, 2003). Σν ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζχζηεκα Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. Μφλν ε Διιάδα θαη ην Λνπμεκβνχξγν έρνπλ 

θαζνξίζεη κηα εληαία ηηκή γηα φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (PHARE, 2003).  

 

5.5.1. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε Γεξκαλία ζεσξείηαη σο ε ρψξα πνπ παξέρεη ην 

ζηαζεξφηεξν πιαίζην γηα επελδχζεηο (αθνινπζεί ε Απζηξία, ε νπεδία θαη ε Γαιιία). 

πλήζσο, ρψξεο κε αζθαιέο πιαίζην γηα επελδχζεηο πξνσζνχλ ηελ παξαγσγή 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ζπζηήκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ κε εμαίξεζε 

ηε νπεδία. 

Σν ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ ζηε Γεξκαλία εηζήρζε επίζεκα ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 1991 κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ EFL (Electricity Feed Law). Σνλ Απξίιην ηνπ 

1998, ν EFL ηξνπνπνηήζεθε ζε θάπνηα ζεκεία, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα (ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2000) αλαζεσξήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ λέα πξάμε, ηε REL 

(Renewable Energies Law). 

Ο EFL ηνπ 1991 ξχζκηδε ηελ αγνξά θαη ηελ ηηκή ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεξκαλίαο απφ θαζνξηζκέλεο αλαλεψζηκεο πεγέο 

(πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, βηναέξην απφ ΥΤΣΑ, 

θαη βηνκάδα). Απφ ην λφκν εμαηξνχληαλ νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

άιιεο πεγέο εθηφο απφ απηέο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

πάλσ απφ 5 MW θαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ην θξάηνο ή κηα δεκφζηα 

επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θάπνηα απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο δηέζεηαλ 

κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 25% (Gipe, 2001). 

Ο λφκνο EFL ππνρξέσζε ηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ λα αγνξάδνπλ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα απφ θαηάιιειεο πεγέο θαη λα πιεξψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο κε εηήζηα 

εγγπεκέλε ηηκή. Γηα ειεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα, ε ηηκή ηέζεθε 

ζην 90% ηεο κέζεο ηηκήο αλά kWh πνπ ρξεψλνληαλ φινη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ην 

ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ έηνο.
89

 Γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, νη 

αληίζηνηρεο εγγπεκέλεο ηηκέο ηέζεθαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν – γηα παξάδεηγκα, είηε 

80% είηε 65% ηεο κέζεο ηηκήο – αλάινγα κε ηελ ηζρχ εμφδνπ απηψλ ησλ πεγψλ. 
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 Δάλ νη θαηαλαισηέο πιήξσλαλ, θαηά κέζν φξν, 10 €ct/kWh ην 1993, έλαο αγξφηεο πνπ ζα παξήγαγε 

αηνιηθή ελέξγεηα ζα ιάκβαλε 9 €ct/kWh ην 1995. 
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Πίλαθαο 4: Δγγπεκέλεο ηηκέο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ ζηε Γεξκαλία ζε 

επηιεγκέλα έηε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ λφκνπ EFL (Ηαλνπάξηνο 1991 – Μάξηηνο 

2000) ζε €ct/kWh
90

 

 

 1991 1994 1997 Μάξηηνο 2000 

Αηνιηθή/ειηαθή ελέξγεηα
91

 8.49 8.66 8.77 8.23 

Βηνκάδα(< 5 MW)/Τδξνειεθηξηθά θαη 

βηναέξην από ΥΤΣΑ(< 500 kW) 

7.08 7.21 7.80 7.32 

Τδξνειεθηξηθά θαη βηναέξην από ΥΤΣΑ 

(500 – 5000 kW) 

6.13 6.25 6.33 5.95 

(Πεγή: IWR, 1999) 

 

χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ EFL ην 1998, εηζήρζε έλα «αλψηαην φξην» ηεο 

ηάμεο ηνπ 5%
92

 ζηελ ππνρξέσζε αγνξάο ησλ εηαηξηψλ δηαλνκήο. Απηή ε δηάηαμε 

ζπλεπαγφηαλ πσο νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ δελ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα αγνξάδνπλ 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα πάλσ απφ ην θαηψθιη ηνπ 5%. 

Ο λφκνο EFL ππήξμε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ζηελ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία. Μεηά ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ, ε εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο 

ππεξδηπιαζηαδφηαλ θάζε ρξφλν θαηά ηελ πεξίνδν 1990-95. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο αηνιηθήο ηζρχνο επηβξαδχλζεθε αγγίδνληαο ην 40% ζην δεχηεξν 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90, αιιά ζε απφιπηνπο φξνπο ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

απμήζεθε απφ 1100 MW ην 1995 ζε 6100 MW ην 2000, θέξλνληαο ηε Γεξκαλία ζηελ 

πξψηε ζέζε ζε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο (βι. παξαθάησ πίλαθα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Ζ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 1.96 DM/Euro. 

91
 Ξεθηλψληαο απφ ην 1998, ε εγγπεκέλε ηηκή γηα ειηαθή ελέξγεηα ήηαλ 50.6 €ct/kWh. 

92
 Ολνκάζηεθε «hardship clause». 
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Πίλαθαο 5: Onshore εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ζηε Γπηηθή Δπξψπε. 

 

ΥΩΡΑ Δγθαηεζηεκέλε 

ηζρύο (MW) 

Μέζνο εηήζηνο 

ξπζκόο αλάπηπμεο 

(%) 

Μεξίδην ζηε 

ζπλνιηθή ηζρύ ηεο 

Γ. Δπξώπεο (%) 

 1990 1995 2000 1990-

1995 

1995-

2000 

1990-

2000 

1990 1995 2000 

Γεξκαλία 31 1133 6107 105 40 70 7 47 45 

Ηζπαλία 4 114 2836 95 90 93 1 5 21 

Γαλία 343 609 2291 12 30 21 76 25 17 

Οιιαλδία  39 252 454 45 12 28 9 10 3 

Ηηαιία 2 23 424 63 79 71 0 1 3 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

7 195 421 95 17 51 2 8 3 

Διιάδα 1 28 274 95 58 75 0 1 2 

νπεδία 6 49 252 52 39 45 1 2 2 

Ηξιαλδία - 7 122 - 77 - - 0 1 

Πνξηνγαιία 1 9 111 55 65 60 0 0 1 

Απζηξία - - 69 - - - - - 1 

Γαιιία 1 2 63 15 99 51 0 0 0 

Φηλιαλδία 1 2 39 15 81 44 0 0 0 

Βέιγην  5 7 19 7 22 14 1 0 0 

Ννξβεγία 1 4 13 32 27 29 0 0 0 

Λνπμεκβνύξγν - - 6 - - - - - 0 

Διβεηία - - 3 - - - - - 0 

ΤΝΟΛΟ 453 2432 13504 40 41 40 100 100 100 

(Πεγή: BTM Consult ApS, 2001) 

 

Αλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ αλεκνγελλήηξηεο ζε φιε ηε ρψξα, ζπζζσξεχηεθαλ 

αξθεηέο ζηα βφξεηα παξάιηα – θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Schleswig-Holstein, Lower 

Saxony θαη Mecklenburg-West Pomerania – νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

κεηεσξνινγηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχζαλ ηελ παξαγσγή αηνιηθήο 

ελέξγεηαο. ηα ηέιε ηνπ 1999, απηέο νη πεξηνρέο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ην 58% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο αηνιηθήο ηζρχνο ζηε Γεξκαλία (WEC, 2001). 

Παξά ηελ επηηπρία ζηελ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θνηλσληθν-

πνιηηηθή ππνζηήξημε, ν λφκνο EFL επηθξίζεθε – θπξίσο απφ ηε Γεξκαληθή 

βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – εμαηηίαο θπξίσο ησλ παξαθάησ ιφγσλ: 

 Ο λφκνο απηφο νδήγεζε ζε γξήγνξα απμαλφκελεο δαπάλεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επηρείξεζε PreussenElektra πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα βφξεηα, έπξεπε λα 

πιεξψζεη 9 €ct/kWh αηνιηθήο ελέξγεηαο – κε ζπλνιηθά έμνδα €300 

εθαηνκκχξηα ην 1997 (Rehnelt, 1998). Έηζη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘90,  νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο είηε είραλ 

ιηγφηεξα θέξδε εμαηηίαο ησλ πςειψλ ζπγθξηηηθά δαπαλψλ είηε αληηκεηψπηδαλ 

ηελ απεηιή λα ζηξαθνχλ νη θαηαλαισηέο ζε θζελφηεξνπο πξνκεζεπηέο εάλ 

κεηαβηβάδνληαλ ηα πςειά θφζηε ζηελ ηηκή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

Γεξκαλία δερφηαλ πίεζε απφ ηελ Δ.Δ. γηα ην λφκν απηφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

πσο νη εγγπεκέλεο ηηκέο ζεσξνχληαλ σο ππεξβνιηθέο επηδνηήζεηο πνπ δε 

ζπκβάδηδαλ κε ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. Γηα ηνπο 
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παξαπάλσ ιφγνπο, νη Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θπξίσο 

απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο) θηλήζεθαλ δηθαζηηθά 

ελαληίνλ ηνπ λφκνπ EFL ζε δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα φπσο θαη ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην
93

 (Boots, et al., 2000, Espey, 2001). 

 Σν θαηψθιη ηνπ 5% απεηινχζε λα δψζεη ηέινο ζηε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία, θπξίσο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο φπνπ ην 

κεξίδην ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε απμαλφηαλ πάλσ 

απφ 10%. ην Schleswig-Holstein, γηα παξάδεηγκα, απηφ ην κεξίδην είρε ήδε 

απμεζεί ζην 16% ζηα ηέιε ηνπ 1990 (Wagner, 1999). 

 Ο λφκνο EFL δελ ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξνψζεζε άιισλ 

κνξθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πέξα απφ ηελ αηνιηθή. Σν 1998, ην κεξίδην 

ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία 

ήηαλ 5.2% ζε ζχγθξηζε κε ην 4.3% ην 1992. Απηή ε αχμεζε νθεηιφηαλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην απμαλφκελν κεξίδην αηνιηθήο ελέξγεηαο, ελψ ηα 

κεξίδηα ησλ άιισλ ΑΠΔ παξέκελαλ είηε ζηαζεξά
94

 είηε κεδακηλά
95

 (Boots, et 

al., 2000). 

 Δθηφο απφ ην θαηψθιη ηνπ 5%, ν λφκνο απηφο δελ παξείρε νχηε πεξηνξηζκφ 

ρξφλνπ νχηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ πιεξσκψλ ζηνπο παξαγσγνχο 

θη έηζη, δελ έδηλε θίλεηξα γηα κείσζε δαπαλψλ θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν λφκνο EFL αληηθαηαζηάζεθε απφ λέν λφκν, ηνλ 

REL. ε ζχγθξηζε κε ηνλ EFL, ν λφκνο REL πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο (EUREC, 2000, Schaeffer, 2001 and Schleich, et al., 2001): 

 Οη εγγπεκέλεο ηηκέο δε ζρεηίδνληαη πηα κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θαηαλαισηή 

αιιά βαζίδνληαη ζηηο δαπάλεο παξαγσγήο απφ δηάθνξεο ΑΠΔ. Δθηφο απφ ηηο 

πεγέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ EFL, εγγπεκέλεο ηηκέο εθαξκφδνληαη επίζεο 

θαη γηα κνλάδεο βηνκάδαο θαη γεσζεξκίαο κέρξη 20 MW. Οη ηηκέο απηέο, πνπ 

ηζρχνπλ γηα 20 ρξφληα, πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ηερλνινγίαο ΑΠΔ, 

αιιά θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο (ε ηηκή 

κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο). Οη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα 

ζπζηήκαηα Φ/Β, βηνκάδαο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο κεηψλνληαη κε ην ρξφλν 

θαηά ζπγθεθξηκέλν εηήζην πνζνζηφ, αξρίδνληαο απφ ηηο κνλάδεο πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002 (Πίλαθαο). Δπηπιένλ, γίλνληαη 

αλαζεσξήζεηο ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο θαη ην βαζκφ 

δηείζδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ απφ ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Γεσξγίαο ηα νπνία ππνβάιινπλ ζηε Βνπιή αλαθνξά 

αμηνιφγεζεο θάζε δχν ρξφληα. 

 Σν φξην ηνπ 5% θαηαξγήζεθε, ελψ ε επηβάξπλζε ησλ εγγπεκέλσλ πιεξσκψλ 

κνηξάδεηαη κεηαμχ φισλ ησλ ξπζκηζηψλ δηθηχνπ ηεο επηθξάηεηαο αλάινγα κε 

ην πνζφ ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002, νη ηηκέο ήηαλ νη παξαθάησ:  

 

                                                           
93

 European Court of Justice 

94
 Σν πνζνζηφ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ 3.6% γηα ηελ πεξίνδν 1992-98. 

95
 Σν πνζνζηφ ησλ Φ/Β ήηαλ 0.003% ην 1998. 
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Πίλαθαο 6: Δγγπεκέλεο ηηκέο γηα ΑΠΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002. 

Μηθξέο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, 

κνλάδεο κε βηναέξην από ΥΤΣΑ < 500 

kW 

ηνπιάρηζηνλ 7.67 € Cent/kWh 

Μνλάδεο βηνκάδαο  

< 500 kW 10.10 € Cent/kWh 

500 kW - 5 MW 9.1 € Cent/kWh 

5 MW 8.6 € Cent/kWh 

Μνλάδεο γεσζεξκίαο  

< 20 MW 8.95 € Cent/kWh 

> 20 MW 7.16 € Cent/kWh 

Onshore κνλάδα αηνιηθήο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 9.0 € Cent/kWh γηα ηα 

πξψηα 5 ρξφληα θαη κεηά 6.17 € 

Cent/kWh. 

Offshore κνλάδα αηνιηθήο ελέξγεηαο Γηα ζηξνβίινπο εγθαηεζηεκέλνπο πξηλ ην 

2006, έσο 9.0 € Cent/kWh γηα ηα πξψηα 9 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη κεηά 6.17 € 

Cent/kWh 

Μνλάδα Φ/Β 48.1 € Cent/kWh 

(Πεγή: Ruchser M., 2002) 

 

Ο λένο λφκνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ REL επηθξνηήζεθε απφ πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο αιιά θαη απφ κέιε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ 

ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θαη Πξάζηλνπ θφκκαηνο. Δπηθξίζεθε, φκσο, απφ ην 

πλεηαηξηζκφ ησλ Γεξκαληθψλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ 

θαηέθπγε ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

απνηπρία ηνπ λφκνπ απηνχ λα εθπιεξψζεη ζεκειηψδε θξηηήξηα φπσο ε νπδεηεξφηεηα 

απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα (EUREC, 2000) 

 

5.5.2. ΓΑΝΗΑ 

Απφ ηα κέζα ηνπ 1980 έσο ηα ηέιε ηνπ 1990, νη εγγπεκέλεο ηηκέο ζηε Γαλία 

θαηείραλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ. Πξηλ ην 2000, νη εγγπεκέλεο πιεξσκέο ζηε Γαλία δηέθεξαλ αλάινγα κε 

ηελ ηερλνινγία ησλ ΑΠΔ. Οη επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ πιήξσλαλ γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ βηνκάδα αλάινγα κε ηνλ αθξηβή ρξφλν ζηνλ νπνίν δηνρεηεπφηαλ ζην 

δίθηπν. Έηζη, νη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα βηνκάδα θπκαίλνληαλ κεηαμχ 2-13 €ct/kWh ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90, κε ηε κέζε ηηκή γηα αλεμάξηεηνπο ειεθηξνπαξαγσγνχο 

λα αλέξρεηαη ζρεδφλ ζηα 4.3 €ct/kWh. Απφ ηελ άιιε, ε εγγπεκέλε ηηκή γηα αηνιηθή 

ελέξγεηα αλεξρφηαλ ζην 85% ηεο ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζηε 

δεδνκέλε πεξηνρή δηαλνκήο. Έηζη, θαζψο ε ηηκή εμαξηηφηαλ απφ ηε ζέζε ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, θπκαηλφηαλ κεηαμχ 3-5 €ct/kWh ζηα ηέιε ηνπ 1990. Καηά κέζν 

φξν, ε πιεξσκή γηα παξαγσγνχο αηνιηθήο ελέξγεηαο ήηαλ πεξίπνπ 4.4 €ct/kWh 

(Cerveny θαη Resch, 1998, Schaeffer, et al., 1999). 

Δθηφο απφ ηηο εγγπεκέλεο πιεξσκέο, νη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ ζπλήζηδαλ λα ιακβάλνπλ επηζηξνθή θφξνπ γηα ηνλ άλζξαθα θαζψο θαη 

επηδφηεζε παξαγσγήο απφ ηελ θπβέξλεζε, θζάλνληαο ζπλνιηθά ζηα 3.6 €ct/kWh. 
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Γη‘απηφ, ζηα ηέιε ηνπ 1990, ε ζπλνιηθή πιεξσκή ζε παξαγσγφ αηνιηθήο ελέξγεηαο 

αλεξρφηαλ, θαηά κέζν φξν, ζηα 8 €ct/kWh. 

Ζ πςειή απηή πιεξσκή πξνζέθεξε ηζρπξά θίλεηξα γηα επέλδπζε ζε αηνιηθή 

ελέξγεηα. Σν 1990, ε onshore εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ζηε Γαλία αλεξρφηαλ ήδε 

ζηα 343 MW, δειαδή πεξίπνπ ην 76% ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε, πξνζεγγίδνληαο ζηα 2300 MW ην 2000.  

Ζ αλάπηπμε πςειήο αηνιηθήο δπλακηθφηεηαο ζηε ρψξα, φκσο, επηηεχρζεθε κε 

θνηλσληθά θφζηε. Σν 1998, νη επηζηξνθέο θφξνπ θαη νη επηδνηήζεηο πνπ 

παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζε παξαγσγνχο αηνιηθήο ελέξγεηαο αλέξρνληαλ 

ζε €75 εθαηνκκχξηα (Monthorst, 1999). 

Απηή ε επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ – θαη ε πξφβιεςε πσο ζα 

απμαλφηαλ ζηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο 

αηνιηθή ηζρχνο – ήηαλ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα 

εγγπεκέλσλ πιεξσκψλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000. Έηζη κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο 

Πξάμεο Παξνρήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Electricity Supply Act) ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2000, ν ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ππνβαζκίζηεθε ηα επφκελα ρξφληα θαζψο– 

αξρίδνληαο απφ ην 2003 – νη εγγπεκέλεο ηηκέο εθαξκφδνληαλ κφλν γηα ηηο ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πξνζσξηλήο, κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ 10 εηψλ ελψ γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κεραληζκφο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ σο θχξην εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ. πλνπηηθά, νη κεηαξξπζκίζεηο φξηδαλ πσο 

(Odgaard, 2000, Grohnheit, 2001): 

 Οη ππάξρνπζεο αλεκνγελλήηξηεο ζα ιάκβαλαλ 4.4 €ct/kWh ηα 10 πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζπλ κηα ζηαζεξή επηδφηεζε 3.6 €ct/kWh κφλν γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ, αλάινγα κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Μεηά ην 

πέξαο απηψλ ησλ σξψλ, ε επηδφηεζε  ζα ήηαλ κφλν 1.3 €ct/kWh. Δπηπιένλ, 

απφ ην 2003, νη ππάξρνπζεο αλεκνγελλήηξηεο – κεηά ηα δέθα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο – ζα ιάκβαλαλ Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε kWh 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη λέεο αλεκνγελλήηξηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαηά ην 2000, ην 2001 ή ην 

2002 ζα ιάκβαλαλ 4.4 €ct/kWh γηα 10 έηε, έλα Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ γηα 

θάζε παξαγφκελε kWh θαη θαζφινπ επηπιένλ επηδνηήζεηο. 

 Ζ εγγπεκέλε ηηκή γηα ππάξρνπζεο κνλάδεο βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο ζα ήηαλ 

4.4 €ct/kWh (ρσξίο πεξηνξηζκφ ρξφλνπ) ζπλ κηα επηπξφζζεηε επηδφηεζε ησλ 

3.6 €ct/kWh, ρσξίο φκσο Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ. 

 Ζ εγγπεκέλε ηηκή γηα λέεο κνλάδεο βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο ζα ήηαλ 6.7 

€ct/kWh. Δπηπιένλ, ζα ιάκβαλαλ Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε kWh 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ρσξίο πεξαηηέξσ επηδνηήζεηο. 

 Απφ ην 2003 θαη κεηά, φιεο νη λέεο κνλάδεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο ζα ιάκβαλαλ ηελ ηηκή ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλ έλα 

Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε παξαγφκελε kWh.
96

 

Απφ ην 2003, ε Γαλία επέιεμε λα κεηψζεη ζηαδηαθά ην ξφιν ησλ εγγπεκέλσλ 

ηηκψλ θαη λα ζηξαθεί ζε εκπνξία Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. 
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5.5.3. ΗΠΑΝΗΑ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90, νη εγγπεκέλεο ηηκέο ππήξμαλ έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο θαη θπξίσο ζηελ Ηζπαλία. ηελ Ηζπαλία, ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο 

εγγπεκέλσλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994 κέζσ ηνπ απνθαινχκελνπ «Βαζηιηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 2366» (Royal Decree 2366).  

Δθηφο απφ ηελ ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη παξαγσγνί αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο ιακβάλνπλ κηα επηπιένλ πιεξσκή, πνπ αλήιζε ζε €0.03 αλά kWh ην 2000 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη €0.36 αλά kWh γηα Φ/Β 

ζπζηήκαηα κηθξήο θιίκαθαο (Haas, et al., 2001) κε ζχκβαζε 25εηίαο. Οη ηηκέο 

αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν (ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο αγνξάο, αιιά πάληα ζε 

πιαίζηα κεηαμχ 80% θαη 90% ηεο ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξν θφξνπ) (Reiche D, 

Bechberger M., 2004). Απφ ηα κέζα ηνπ 1990, ε Ηζπαλία – καδί κε ηε Γεξκαλία θαη 

ηε Γαλία – άλεθε ζηελ νκάδα ησλ θξαηψλ κε ηηο πςειφηεξεο εγγπεκέλεο πιεξσκέο 

ζηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (CEC, 1999). Απηέο νη πιεξσκέο έδσζαλ 

ψζεζε ζηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο αηνιηθήο. Σελ 

πεξίνδν 1995-2000, ε onshore εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ζρεδφλ δηπιαζηαδφηαλ 

θάζε ρξφλν απφ 114 MW ην 1995 ζε πεξηζζφηεξν απφ 2800 MW ην 2000. ηα ηέιε 

ηνπ 1990, ε Ηζπαλία μεπέξαζε αθφκε θαη ηε Γαλία ζηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

αηνιηθή ηζρχ, θαηαθηψληαο ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ Δπξψπε – κεηά ηε Γεξκαλία – φζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

 

 
ρήκα 8: Μεξίδηα ζηε ζπλνιηθή onshore αηνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ 

Γπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ ην 1990 θαη ην 2000. 

 

Ζ Ηζπαλία θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ην πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

ζηαζεξφ πιαίζην γηα επελδχζεηο ζε ΑΠΔ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ζ ηαμηλφκεζε 

κεηαμχ ησλ πην «αζθαιψλ» επελδπηηθά ρσξψλ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο πσο ε 

Ηζπαλία καδί κε ηε Γεξκαλία ππήξμε απφ ηα πξψηα Δπξσπατθά θξάηε ζηελ παξαγσγή 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Σψξα, ε θαηάηαμε κεηαμχ ησλ πην 

«επηθίλδπλσλ» επελδπηηθά ρσξψλ απνξξέεη απφ ηελ έιιεηςε εγγπήζεσλ γηα 

πιεξσκέο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ επελδχζεσλ. Απηή ε έιιεηςε ζπλαληάηαη 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη πσο εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

επελδχζεηο (Hans Cleijne, Walter Ruijgrok, 2004).  
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5.5.4. ΑΤΣΡΗΑ 

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο νκνζπνλδηαθέο πεξηθέξεηεο 

(Bundesländer) ή ηηο πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επνρή (ρεηκψλαο/θαινθαίξη) θαη ηελ ψξα ηεο 

εκέξαο (εκέξα/λχρηα θαη ζαββαηνθχξηαθν). 

Σν 1998, νη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά θαη Φ/Β
97

 

ζπζηήκαηα ιάκβαλαλ κεηαμχ €0.029 (κηθξφηεξε ηηκή γηα ηε λχρηα θαη ηα 

ζαββαηνθχξηαθα) θαη €0.040 (κεγαιχηεξε ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) αλά 

kWh ην θαινθαίξη. Σν ρεηκψλα νη ηηκέο θπκαίλνληαλ κεηαμχ €0.044/kWh θαη 

€0.078/kWh. Οη κέζεο εηήζηεο εγγπεκέλεο ηηκέο πνηθίινπλ κεηαμχ €0.040/kWh θαη 

€0.049/kWh. 

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο βηνκάδαο 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε €0.028/kWh θαη €0.04/kWh ην θαινθαίξη θαη ζε 

€0.043/kWh θαη €0.065/kWh ην ρεηκψλα. 

Έλα ζεκαληηθφ κέηξν γηα ηελ πξνψζεζε παξαγσγήο «πξάζηλεο ελέξγεηαο», εηδηθά 

αηνιηθήο, ππήξμε ε ιεγφκελε «ηξηεηήο ζπκθσλία» (three-year agreement). Μέζσ κηαο 

εζεινληηθήο πξάμεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ (Τπνπξγφο 

Δλέξγεηαο) θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ελέξγεηαο ζπκθσλήζεθε πσο νη επηρεηξήζεηο απηέο, 

εθηφο απφ ηηο εγγπεκέλεο πιεξσκέο, παξέρνπλ επίζεο έλα επηπιένλ πνζφ ζε 

αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο γηα ηξηεηή πεξίνδν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο δεδνκέλεο 

κνλάδαο. Σν πξφζζεην πνζφ γηα αηνιηθή ελέξγεηα θαη ελέξγεηα απφ Φ/Β ζπζηήκαηα 

ηέζεθε ζην 100% θαη γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ βηνκάδα (βηναέξην) ζην 20%. Σν 

πνζφ ρνξεγήζεθε ζε φιεο ηηο λέεο κνλάδεο ηζρχνο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1996. Δθηφο απφ απηφ ην είδνο επηδφηεζεο, εθαξκφζηεθαλ επίζεο 

ζηελ Απζηξία πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο επελδχζεσλ.  Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

εηζήγαγε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο γηα ζπζηήκαηα αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βηναεξίνπ απφ ΥΤΣΑ θαη βηνκάδαο.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1998, ε Απζηξηαθή Βνπιή πηνζέηεζε έλα λέν λφκν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz-ElWOG), επεξεαζκέλε 

απφ ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, απφ ην 2005 ην 3% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ πσινχληαλ απφ ηηο εηαηξίεο δηαλνκήο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ζα 

έπξεπε λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ (δελ πεξηιακβάλεηαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα). Οη 

πξφζζεηεο δαπάλεο ησλ εηαηξηψλ δηαλνκήο αληηζηαζκίδνληαλ απφ επηπιένλ δαζκφ 

ζηελ πεξηνρή δηαλνκήο. Δπίζεο, ν λφκνο απηφο παξείρε ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο 

«πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο άκεζα ζηνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

επηρεηξήζεηο πνπ παξήγαγαλ ελέξγεηα απφ ΑΠΔ κπνξνχζαλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα 

δηαλνκήο κε νπνηνλδήπνηε πειάηε (Michael Cerveny, Gustav Resch, 1998).  
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 Με ζχκβαζε ηνπ 2003-2004, νη ηηκέο γηα Φ/Β έγηλαλ 0.60 γηα κνλάδεο <20kW θαη 0.47 γηα κνλάδεο 

> 20kW. 
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ρήκα 9: Φσηνβνιηατθφ «δέλδξν» ζηε Styria, Απζηξία
98

 

 

5.5.5. ΟΤΖΓΗΑ 

Σν ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ (κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0.97 €/kWh έσο 

1.95 €/kWh) απνηεινχζε ην θχξην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 2003 (ALTENER, 2004).  

 

5.5.6. ΔΛΛΑΓΑ 

Δηζήρζε λνκνζρέδην κε εθαξκνγή ελφο Feed-in Tariff κνληέινπ κε ηθαλνπνηεηηθή 

ηηκή αγνξάο ηεο Φ/Β kWh, αληηθαζηζηψληαο ζηαδηαθά ηηο φπνηεο επηδνηήζεηο 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζηελ επέλδπζε. Ζ ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο kWh  είλαη ίδηα 
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γηα φιεο ηηο ΑΠΔ: 6,449 €ct/kWh γηα δηαζπλδεδεκέλν θαη 7,973 €ct/kWh γηα λεζηά.
99

 

Παξά ηελ εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ απηνχ, δε ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή επέθηαζε 

δπλακηθφηεηαο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Reiche D., 2002). 

 

 

 
 

ρήκα 10: Φ/Β ζχζηεκα 100kWp ζηελ Κχζλν (1983). 
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 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ -Γξ. Γεψξγηνο  Αξ. Βφθαο/ Πξντζηάκελνο Σνκέα Έξγσλ Δλέξγεηαο ΔΛΑΝΔΣ,  Γξ. 

Υξήζηνο Πξσηνγεξφπνπινο/Τπεχζπλνο Σκήκαηνο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ΚΑΠΔ- 10ν Δζληθφ 

πλέδξην γηα ηελ Δλέξγεηα 
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ρήκα 11: Φ/Β ζχζηεκα 60 kWp ζηε ίθλν (1999). 
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ρήκα 12: 100 kWp εγθαηεζηεκέλα Φ/Β ζε απηφλνκα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα 

 

 

5.5.7. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

Ζ θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ην Feed-in tariff κνληέιν θαη ππάξρεη ζπζζψξεπζε 

επελδπηψλ ζηελ Πνξηνγαιηθή ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο. χκθσλα κε απηφ ην 

κνληέιν, ε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο ιακβάλεη €0.082 αλά kWh—γηα ηηο πξψηεο 

2000 ψξεο εηήζηαο παξαγσγήο — θαη €0.07 γηα ηηο επφκελεο 200 ψξεο. ζεο 

πεξηζζφηεξεο νη ψξεο παξαγσγήο αλά έηνο ηφζν ρακειφηεξε ε ηηκή (Martins A., 

2002).
100

 Ζ ηηκή γηα Φ/Β <5 kW είλαη €0.51 θαη γηα >5 kW είλαη €0.28. Οη 

εγγπεκέλεο ηηκέο ηζρχνπλ γηα 12 έηε. 

 

 

5.5.8. ΓΑΛΛΗΑ 

Ζ Γαιιηθή θπβέξλεζε αληηθαηέζηεζε ηα πξνγξάκκαηα tendering (πξνγξάκκαηα 

νκαινπνίεζεο) γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, Eole, κε ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ (ΔCΝ, 
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2003), πνπ εηζήρζε κε ην Γαιιηθφ Νφκν Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (10-02-2000). Οη 

παξαγσγνί αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαζθαιίδνπλ εγγπεκέλεο πσιήζεηο 

ζε θαζνξηζκέλε ηηκή γηα 15 ρξφληα (Sorrell S. et al., 2000). Γηα παξάδεηγκα, ε 

εγγπεκέλε ηηκή γηα Φ/Β ζπζηήκαηα €0.30/kWh γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο (νηθηαθέο 

θαη εκπνξηθέο), κε ηελ εηδηθή ηηκή ησλ €0.55 πνπ ηζρχεη κφλν γηα Φ/Β πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλα ζε θηίξην. Τςειφηεξε ηηκή (€0.40/kWh) είλαη δηαζέζηκε ζηελ 

Κνξζηθή θαη ζηηο ππεξπφληηεο Γαιιηθέο απνηθίεο (Guadeloupe, French Guyana, 

Martinique θαη Réunion). κσο, θη εθεί ε ηηκή γηα ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα 

είλαη ε ίδηα (€0.55/kWh).
101

 

 

5.5.9. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

ηελ Οιιαλδία, ε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ 

ζπζηήκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ γηα 10 ρξφληα (θαη κε ζχζηεκα Δγγπήζεσλ 

Πξνειεχζεσο), ην νπνίν απνθαιείηαη ΜΔΡ.
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5.5.10. ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ Ηηαιία εηζήγαγε εγγπεκέλεο ηηκέο απφ ηνλ επηέκβξην 2005, φπνπ πεξηείραλ θαη 

ηε δαπάλε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν. ε 15 εκέξεο θαιχθζεθε ν ζηφρνο ησλ 100 MW 

γηα Φ/Β ζπζηήκαηα. 3.500 αηηήζεηο απφ παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

θάιπςαλ κνλάδεο θάησ ησλ 50 kW κε ζπλνιηθή ηζρχ 61.9 MW θαη κνλάδεο πάλσ 

απφ 50 kW κε ζπλνιηθά άιια 33,3 MW. Έηζη, ε Ηηαιία κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δεθαπιαζίαζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο Φ/Β εγθαηαζηάζεηο. Ζ ηηκή ηεο 

παξαγφκελεο Φ/Β kWh είλαη €0.60 γηα ζχκβαζε 20 εηψλ θαη €0.90 γηα ζχκβαζε 10 

εηψλ. 

 

5.5.11. MICHIGAN (ΖΠΑ) 

Σν επηέκβξην ηνπ 2007, ε βνπιεπηήο ηνπ Michigan Kathleen Law πξφηεηλε έλα 

λνκνζρέδην εηζαγσγήο εγγπεκέλσλ ηηκψλ ζηηο ΖΠΑ θαηά ηα Γεξκαληθά πξφηππα. 

Υξεζηκνπνηψληαο παλνκνηφηππεο θιάζεηο ηηκψλ κε απηέο ηνπ Γεξκαληθνχ λφκνπ (κε 

ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο απφ επξψ ζε δνιάξην ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2007), ην 

λνκνζρέδην απηφ πεξηέρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά-θιεηδηά: 

 Ζ επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα δηαζπλδέεη θαη λα αγνξάδεη 

απφ πάξνρν αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

 Οη δαπάλεο δηαζχλδεζεο θαιχπηνληαη απφ πξφζζεην ηέινο γηα ην 

θνξνινγνχκελν. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ αγνξά ηζρχνο είλαη 20 ρξφληα. 

 Ζ επηηξνπή ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεί αλά δηεηία ηηο θιάζεηο ηηκψλ θαη λα ηηο πξνζαξκφδεη κε βάζε ηνλ 
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 Δίλαη ε νιιαλδηθή ζπληνκνγξαθία γηα ηελ έθθξαζε Πεξηβαιινληηθή Πνηφηεηα Παξαγσγήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. (Environmental Quality of Electricity Production) 
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πιεζσξηζκφ θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, γηα ηελ απνθπγή ππεξθεξδψλ ή 

πεξηηηψλ δαπαλψλ. 

 

Πίλαθαο 7: Κιάζεηο ηηκψλ ηνπ Michigan 

 

Δίδνο αλαλεώζηκεο πεγήο $/kWh 

Υδξνειεθηξηθή κνλάδα  

<500 kW 0.10 

500 kW έσο 10 MW 0.09 

10 MW έσο 20 MW 0.07 

Βηναέξην από ΦΥΤΑ  

<500 kW 0.10 

>500 kW 0.09 

Βηνκάδα/βηναέξην  

<150kW 0.15 

150kW-500kW 0.13 

500kW-5MW 0.12 

5MW-20MW 0.11 

Γεσζεξκηθή κνλάδα  

<5MW 0.19 

5MW-10MW 0.18 

10MW-20MW 0.12 

>20MW 0.09 

Αηνιηθή κνλάδα 0.08-0.25 

Φ/Β ζύζηεκα 0.50-0.71 

(Πεγή: Farrell J., 2008)  
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Κεθάιαην 6
ν
 

Σύζηεκα Δκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθώλ 
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Υψξεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη πνιιά θξάηε-κέιε έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή 

κεραληζκνχο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ έρνπλ πεξηβαιινληηθά θαη άιια νθέιε («πξάζηλε ελέξγεηα») (P.L. 

Kunsch,2004), κα πνπ δελ είλαη εκπνξηθά βηψζηκνη ρσξίο κεζνιάβεζε εηδηθήο 

πνιηηηθήο. Σέηνηνη κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ειάρηζηνπο δαζκνχο ή εγγπεκέλεο 

ηηκέο (feed-in tariffs), πξνλφκηα θφξσλ, πηζησηηθέο εγγπήζεηο, ζπζηήκαηα 

νκαινπνίεζεο (ζπζηήκαηα tendering
103

) θαη πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

(R&D programmes). Παξαιιαγέο ησλ παξαπάλσ έρνπλ ιάβεη ρψξα απφ ηε δεθαεηία 

1970. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έλαο αξηζκφο ρσξψλ έρνπλ πξνζζέζεη ζπζηήκαηα 

εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ σο έλαλ απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 

ππνζηήξημεο. ηα πιαίζηα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο ζε επέιηθηα εξγαιεία πνιηηηθήο, ηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο 

Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ
 

γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θέξδηζαλ κεγάιε πξνζνρή ηα ηειεπηαία έηε, απφ 

επηζηεκνληθή άπνςε αιιά θαη απφ πνιηηηθή άπνςε (Reinhard Madlener and Jens 

Drillisch, 2002). 

 

6.1. Οξηζκόο 

Έλα χζηεκα Δκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ (ζχζηεκα Tradable Green 

Certificates-TGC) απνηειεί έλα ξπζκηζηηθφ εξγαιείν, πνπ βνεζάεη ηηο δεκφζηεο αξρέο 

λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο θαζψο θαη έλα ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθνχ θαη εζεινληηθνχ ραξαθηήξα. Χζηφζν, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηζαγσγή ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζαθψο 

νξηζκέλε, απηφ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επξχηεξε θαη καθξνρξφληα ρξήζε 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (Oikonomou and Jepma, 2005). 

Ο νξηζκφο ηνπ πξάζηλνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ηνλ Haas (2001) είλαη: «Έλα 

επίζεκν έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη πσο έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ «πξάζηλεο» ελέξγεηαο 

παξάρζεθε. Σα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή αμία 

ηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Σα πηζηνπνηεηηθά δχλαηαη λα γίλνπλ 

αληηθείκελν εκπνξίαο μερσξηζηά απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα.» 

 

6.2. Βαζηθά ζηνηρεία 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο ησλ Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ πεξηιακβάλεη ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο θαη ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο. Ζ παξνρή Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζηνπο 

παξαγσγνχο επηηπγράλεηαη αλαινγηθά κε ηελ παξαγφκελε «πξάζηλε» ελέξγεηα ηελ 

νπνία δηνρεηεχνπλ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηζρχνο. Ζ δήηεζε γηα πηζηνπνηεηηθά 

πξνθαιείηαη κεηαζέηνληαο ηνλ εζληθφ ζηφρν γηα αλαλεψζηκε ελέξγεηα είηε ζηνπο 

θαηαλαισηέο είηε ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο. Ζ ππνρξέσζε ηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο αιπζίδαο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο παξαγσγή, κεηαθνξά, 

δηαλνκή, παξνρή, θαηαλάισζε. 
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 Παξνρή επηδνηήζεσλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επελδπηψλ, νη νπνίνη επηιέγνληαη κέζσ δηαγσληζκνχ 

θαη παξνπζηάδνπλ ηηο πην απνδνηηθέο σο πξνο ην θφζηνο πξνζθνξέο. Παξαδείγκαηα ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία (NFFO-Non-Fossil Fuel Obligation). (F.C.J. Hoogland, G.J. Schaeffer, 1999) 
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ινη νη θαηαλαισηέο κηαο ρψξαο ή φπνηνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάδνπλ 

πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ x%
104

 ησλ αλαγθψλ 

ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ ζα είλαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνεξρφκελε απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Πξαθηηθά φκσο ε «πξάζηλε» ειεθηξηθή 

ελέξγεηα δε δηαθξίλεηαη απφ ηε «ζπκβαηηθή», φηαλ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ ίδηνπ 

δηθηχνπ. Γηα λα μεπεξαζζεί απηή ε δπζθνιία, απηνί πνπ έρνπλ δεζκεπηεί λα 

αγνξάδνπλ πηζηνπνηεηηθά πξνβαίλνπλ ζε αγνξά πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην x% ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεψλ ηνπο. (Μαπξάθεο Γ. θαη Κνληδάξε 

Π., 2004) 

Ζ «πξάζηλε» ειεθηξηθή ελέξγεηα πσιείηαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ή ζε δίθηπα δηαλνκήο ή απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο) 

ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο (ECN, 1999), παξά ην γεγνλφο πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο είλαη πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή. Σν 

πξφζζεην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηηκή 

ζηελ νπνία πσιείηαη ην θαζνξηζκέλν πνζνζηφ x%, πιεξψλνληαο γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Καηά ζπλέπεηα, αλαπηχζζεηαη ε αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, ιφγσ ησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ε ηηκή ησλ 

νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο γηα ηε ζπκβαηηθή 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηνπ (κέζνπ) θφζηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.  

ε έλα ζχζηεκα εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, θάζε πηζηνπνηεηηθφ είλαη 

κνλαδηθφ θαη ζρεηίδεηαη κε θαζνξηζκέλε θαη ηαπηνπνηεκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (π.ρ. 1 MWh αηνιηθήο ελέξγεηαο 

παξάρζεθε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα XY απφ ηνλ παξαγσγφ ZZ ). Ζ πψιεζε ελφο 

πηζηνπνηεηηθνχ ρσξίο ηελ πψιεζε ηεο αληίζηνηρεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζα κεηέθεξε 

ζε θάζε πεξίπησζε ηελ θπξηφηεηα ηεο «πξαζηλφηεηαο»
105

 ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

πνπ παξάρζεθε απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή θαη γη‘απηφ ζα εκπφδηδε ηνλ πξψην 

απφ ην λα ηζρπξηζηεί φηη έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο πνζφηεηαο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο 

ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην πηζηνπνηεηηθφ. (Bertoldi P., Rezessy S., 2005) 

 

6.3. ηόρνη 

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

είλαη ε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο, εμππεξεηεί σο ζχζηεκα θαηαγξαθήο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θάιπςεο ηεο δήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηε 

κέηξεζε ηνπ παξαγφκελνπ πνζνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (ECN, 1999). 

Γηεπθνιχλεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο δεδνκέλνπ φηη κηα μερσξηζηή αγνξά γηα 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια κε ηελ αγνξά γηα ηε 

ζπκβαηηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα (F.C.J. Hoogland, G.J. Schaeffer, 1999). 
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 Απηφ ην πνζνζηφ νξίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εθθξάδεη ην ειάρηζην φξην παξαγσγήο απφ ΑΠΔ 

(είηε σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε σο απφιπηνπ κεγέζνπο) 

θαη απμάλεηαη θάζε ρξφλν. 

105
 Ζ ηδηφηεηα κηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο λα έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ. 



Αμηνιφγεζε ηεο Παξνχζαο Καηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα Κπξηφηεξα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Κιηκαηηθή Αιιαγή 

101 

6.4. Υαξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ 

 Σα ζπζηήκαηα εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ζρεηηθά πνιχπινθν 

εξγαιείν πνιηηηθήο κε κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηα ζρέδηα 

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ.  Αιιά αληίζεηα κε ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε εκπνξία πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ δελ έρεη 

ελαξκνληζηεί ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο δελ ππάξρεη αθφκε ζρεηηθή Οδεγία ηεο 

Δ.Δ. πζηήκαηα TGC έρνπλ πηνζεηεζεί απφ θξάηε-κέιε θαη απηά επηδεηθλχνπλ 

πνιιέο νκνηφηεηεο φπσο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Δδψ θαηαγξάθνληαη ηα πην 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Πεγέο δήηεζεο γηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά 

 Καζνξηζκφο θαη θαηαλνκή ζηφρσλ 

 Καζνξηζκφο θαη πηζηνπνίεζε δηαθξηβσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Γηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο θαη επηβνιή 

 Υαξαθηεξηζηηθά αγνξάο θαη ιεηηνπξγία  

 

6.4.1. Πεγέο δήηεζεο γηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά 

Σν ζθεπηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο TGC είλαη λα πξνζθέξεη θίλεηξα γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δε ζα ήηαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη πιένλ εκπνξηθά βηψζηκεο. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ, ην ζρέδην ζα πξέπεη λα θάλεη πξνβιέςεηο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη δήηεζε 

γηα πηζηνπνηεηηθά. Απηφ επηηπγράλεηαη επηβάιινληαο ππνρξεψζεηο ζε 

ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο λα αγνξάζνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πηζηνπνηεηηθψλ ζε 

θάζε πεξίνδν πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ζηφρν. 

Κάπνηα ζρέδηα TGC έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζέηνληαο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Απηφ επηβάιιεη έιεγρν ζπκκφξθσζεο, γηα ην ιφγν πσο νη θαηαλαισηέο 

είλαη πνιπάξηζκνη. ηελ πξάμε, ζε ζπζηήκαηα κε ππνρξεψζεηο ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο νη εηαηξίεο παξνρήο αλαιακβάλνπλ λα επσκηζηνχλ ηελ ππνρξέσζε 

παξνπζίαζεο πηζηνπνηεηηθψλ εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ δηαηεξείηαη ην 

δηθαίσκα ησλ θαηαλαισηψλ  λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηθή ηνπο ππνρξέσζε αλ ην 

επηιέμνπλ. Ζ δηαζέζηκε εκπεηξία δείρλεη πσο κφλν κεγάινη θαηαλαισηέο ην έρνπλ 

επηιέμεη.  

Αλ νη ππνρξεψζεηο επηβάιινληαη ζε εηαηξίεο ελέξγεηαο, απαηηείηαη επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηνπνζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ζηελ αιπζίδα παξνρήο. Γηάθνξα 

ππάξρνληα ζρέδηα επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ζε νκάδεο ζε φια ηα ζεκεία ηεο αιπζίδαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο, ησλ ππεχζπλσλ κεηαθνξάο θαη 

ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο.  

Αθνχ έρνπλ επηιεγεί νη ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο, απαηηνχληαη επίζεο θαη θάπνηεο 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ηεζνχλ φξηα ζηα 

δηάθνξα κεγέζε, έηζη ψζηε κφλν νη εηαηξίεο πνπ εμππεξεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ θαηαλαισηψλ ή παξέρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

λα πεξηιακβάλνληαη. Αλ ππάξρεη δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έλα 

δήηεκα είλαη αλ νη ίδηεο ππνρξεψζεηο εθαξκφδνληαη ζηελ εηζαγφκελε ελέξγεηα, θαη αλ 

λαη, απηέο ζα επηβιεζνχλ ζε εηαηξίεο ελέξγεηαο ζε άιια θξάηε ή ζε απηέο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. 
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6.4.2. Καζνξηζκόο θαη θαηαλνκή ζηόρσλ 

Σα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά αληηζηνηρνχλ ζε κνλάδεο παξαγφκελεο αλαλεψζηκεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. kWh ή MWh). Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ηα θξάηε-κέιε 

ππφ ηελ Οδεγία 2001/77/EC ζε φξνπο αλαινγίαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σα πεξηζζφηεξα ζρέδηα TGC αθνινπζνχλ απηφ ην πξφηππν, αιιά θάπνηα 

θξάηε-κέιε έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη αληίζεηα έλα απφιπην πνζφ πξάζηλεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Σν κέγεζνο ηεο αμίαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επεξεάδεη επίζεο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζρεδίνπ λα ιεηηνπξγήζεη. Τπήξρε θφβνο φηη ε ρξήζε κηαο κεγάιεο κνλάδαο, φπσο 

MWh ή αθφκε θαη GWh, κπνξεί λα εκπνδίζεη κηθξνχο επηρεηξεκαηίεο λα εηζέιζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο αγνξέο πηζηνπνηεηηθψλ θη έηζη θάπνηεο ρψξεο επηηξέπνπλ 

ππνδηαηξέζεηο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Σα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ επίζεο λα θαζνξηζηνχλ ζε φξνπο επηηπρεκέλσλ 

κεηψζεσλ ξχπαλζεο, ή θάζε άιινπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

θαη λα πηζηνπνηεζεί θαηάιιεια. Μηα παξαιιαγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε είλαη λα αληηζηνηρνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ζε πνζά 

κεησκέλσλ εθπνκπψλ CO2, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βαιινλίαο θαη ησλ Βξπμειιψλ 

ζην Βέιγην (Van Hecke K. and Zgajewski T., 2008).  

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ζε επίδνμνπο επελδπηέο 

θαη επηρεηξεκαηίεο θάπνηα ζηγνπξηά ζέηνληαο ηειηθφ ζηφρν ζε κειινληηθή 

εκεξνκελία. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ρξνληθή ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξέπεη λα 

θαζνξηζζνχλ. Απηέο νη δχν παξάκεηξνη επεξεάδνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ε δηάθνξεο ρψξεο, ηα ζρέδηα TGC δηαθφπηνληαη θαη ε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπλερή πνιηηηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα απνηξέςεη 

επίδνμνπο επελδπηέο απφ ην λα αλαιάβνπλ εγρεηξήκαηα πνπ λα βαζίδνληαη ζην ζρέδην 

εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. 

 

6.4.3. Καζνξηζκόο θαη πηζηνπνίεζε δηαθξηβσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί πνηνη ηχπνη παξαγσγήο ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

«πξάζηλνη» γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο φςεηο: ε ίδηα 

ε ηερλνινγία παξαγσγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πξέπεη λα ππάξμεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε πνηνπο ηχπνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζα ηζρχζνπλ ηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά. ε έγγξαθα ηεο ΔΔ, φπσο ε Οδεγία 

EU-ETS (2003/87/EC)
106

, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ παξάγεηαη απφ κεγάιεο 

πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζεσξείηαη γεληθά αληαγσληζηηθή θαη επνκέλσο κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα ζχζηεκα εκπνξίαο πξάζηλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Ο θαζνξηζκφο βαζίδεηαη ζην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη φρη ζηελ 

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο έλλνηαο «αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο». 

                                                           
106

 http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=2964. (ΗΔΣΑ, 2008) Άιιν έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεη ην παξαπάλσ είλαη θαη ην Linking Directive. 

http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=2964
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Έλαο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη λα εμαηξεζνχλ ηερλνινγίεο πνπ είλαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκεο ρσξίο ηελ ππνζηήξημε απφ ην ζχζηεκα πηζηνπνηεηηθψλ. 

Γηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνηεηηθψλ ζα αληακείςνπλ ζπκκεηέρνληεο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπλέβαηλαλ έηζη θη αιιηψο θη έηζη δελ απνθέξνπλ θαζαξφ 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο.  

Άιιε φςε είλαη ε ζπλχπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο TGC κε ηνλ ππάξρνληα θαλνληζκφ 

ζε θάζε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππάξρεη ήδε θαλνληζκφο πνπ λα νξίδεη πσο ην 

βηναέξην απφ ΥΤΣΑ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ειεθηξνπαξαγσγή, ν 

ζπλππνινγηζκφο απηνχ ηνπ βηναεξίνπ σο επέιηθηε ηερλνινγία ζα ζεσξνχληαλ 

αδηθαηνιφγεηε (Harrison D. Jr et al., 2005).  

Έρεη επίζεο ζπδεηεζεί πσο ηα ζπζηήκαηα TGC πξνζθέξνπλ θίλεηξα θαη ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλνπλ λέα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Απηφ έξρεηαη ελδερνκέλσο ζε 

ζχγθξνπζε κε άιιεο απαηηήζεηο ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα εμαζθαιηζηεί καθξνρξφληα εγγχεζε γηα 

κείσζε ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ. Έηζη θάπνηεο ρψξεο ζέζπηζαλ λνκνζεζία πνπ λα 

εγγπάηαη ππνζηήξημε γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ λα αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα δσήο ζηηο 

πξνζζήθεο λέαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (20-25 έηε). 

 

6.4.4. Γηαδηθαζίεο ζπκκόξθσζεο θαη επηβνιή 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ  θαη ε 

αμηνπηζηία ηεο αγνξάο πηζηνπνηεηηθψλ ζα εμαξηεζεί απφ έλαλ κεραληζκφ πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ έιεγρν, ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ αλαθνξά 

πξσηνθφιισλ γηα εγρεηξήκαηα θαη κε ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ, ελψ νη 

ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο πξέπεη λα επηηχρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο γηα πξάζηλε 

ελέξγεηα. 

Σν ζρέδην απαηηεί έλαλ ξπζκηζηή κε επαξθέο θχξνο λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ηνπ 

ιεηηνπξγία. Δίλαη ζχλεζεο γηα ην ξπζκηζηή ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  λα 

δηαρεηξίδεηαη επίζεο ηα ζπζηήκαηα TGC, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο είλαη απηνί πνπ έρνπλ απηή ηελ 

αξκνδηφηεηα. Ο έιεγρνο είλαη γεληθά αθξηβήο, είλαη απιφο ν ππνινγηζκφο ηεο 

πξάζηλεο παξαγσγήο, ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. Μφιηο ε πξάζηλε παξαγσγή πηζηνπνηείηαη, απηά ηα δεδνκέλα είλαη 

θπζηθά δηαζέζηκα. 

ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απαηηείηαη ζπκκφξθσζε ζε εηήζηα βάζε, αλ θαη ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ νξηζζεί κεγαιχηεξεο πεξίνδνη ζπκκφξθσζεο. Οη 

κεγαιχηεξεο πεξίνδνη ζπκκφξθσζεο βνεζνχλ ζηε κείσζε δηαθπκάλζεσλ ζηελ 

παξνρή πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. εμαηηίαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ) πνπ 

κπνξεί δηαθνξεηηθά λα νδεγνχζαλ ζε αζηαζή αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ. Αιιά νη 

κεγαιχηεξεο πεξίνδνη ζπκκφξθσζεο κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή παξνρή θαη λα δπζθνιέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Απαηηνχληαη θαηάιιεια πξφζηηκα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπκκφξθσζε απφ ηηο 

ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο. Σν πξφζηηκν πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν απφ ηελ ηηκή 

αγνξάο ησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο, ζηελ ίδηα ρψξα επηβάιινληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα 
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ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ αλά πεξηνρή. Απηά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα κπνξεί λα θέξνπλ 

επηδήκηα απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλ ηεζνχλ πνιχ ρακειά 

ίζσο νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπιάρηζηνλ θάπνησλ κεξψλ ηεο αγνξάο. Απφ 

ζεσξεηηθή άπνςε ην επίπεδν πξνζηίκσλ θαζνξίδεη ηε κέγηζηε ηηκή γηα ηα 

πηζηνπνηεηηθά θη έηζη θαη ηε δήηεζε γηα πηζηνπνηεηηθά. ε έλα ζχζηεκα κε ζηαζεξφ 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην ίδην θίλεηξν γηα αγνξά 

πηζηνπνηεηηθψλ αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο. ε έλα ζχζηεκα κε δηαθνξνπνηεκέλα 

πξφζηηκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζε πεξηνρή κε πνιχ ρακειφ πξφζηηκν κε ζπκκφξθσζεο 

ζα πξνηηκήζνπλ λα πιεξψζνπλ ην πξφζηηκν παξά λα αγνξάζνπλ πηζηνπνηεηηθά (πην 

αθξηβά). Έηζη, ε ζπλνιηθή δήηεζε δε ζα είλαη αξθεηή λα ηθαλνπνηήζεη ηε 

ζηνρνζεηνχκελε ηζρχ θαη ην εξγαιείν απέηπρε λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ. 

Τπάξρεη επίζεο ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ απφ ηα πξφζηηκα κε 

ζπκκφξθσζεο. Κάπνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ κνηξάδνπλ απηά ηα έζνδα σο 

επηβξάβεπζε ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζπκκνξθσζεί δειαδή ζηνπο θαηφρνπο ησλ 

απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Άιιε κηα άπνςε είλαη λα ππάξρεη έλα ηακείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε επελδχζεσλ (γηα παξάδεηγκα κέζσ δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα έξγα ζρεηηθά κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο). 

 

6.4.5. Υαξαθηεξηζηηθά αγνξάο θαη ιεηηνπξγία  

Οη ξπζκηζηέο ρξεηάδεηαη επίζεο λα θαζνξίζνπλ θαλφλεο γηα ηελ εκπνξία, πνπ 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο ηηκήο θαη θαλφλεο γηα κεηαθνξά ηζρχνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν. 

Ζ ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ιηγφηεξν πξνβιέςηκε 

θαη πεξηζζφηεξν κεηαβιεηή απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο κνξθέο παξαγσγήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πδξνειεθηξηθή παξαγσγή εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην πνζφ ησλ 

βξνρνπηψζεσλ θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Υψξεο πνπ 

εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηέηνηεο κνξθέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γεληθά έρνπλ 

εθεδξηθή παξαγσγή ζε κνξθή εθεδξηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή εηζαγσγψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θξάηε φπνπ ε πνζφηεηα ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη πην 

εχθνια ειεγρφκελε ή δελ ζπζρεηίδεηαη κε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Απηνί νη ιφγνη δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πψο  λα ελζσκαησζεί 

πξάζηλε ειεθηξνπαξαγσγή ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ επίζεο δεκηνπξγεί 

αβεβαηφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο. 

Ζ ηηκή ηνπ πξάζηλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αζηάζεηα, φηαλ νη 

ζηφρνη πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δε 

κεηαθέξνληαη ζε επφκελε πεξίνδν. Έλαο θνηλφο ηξφπνο λα κεησζνχλ νη αζηάζεηεο ηεο 

ηηκήο είλαη λα ζεζπηζηεί έλα είδνο θαλνληζκνχ ηηκψλ ζηηο αγνξέο πηζηνπνηεηηθψλ. 

ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζπλαληψληαη αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα ηηκψλ. Σα 

θαηψηαηα φξηα ηηκψλ ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή εγγχεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ 

αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηψηεξε ηηκή, ή ππάξρνπλ απφ απαίηεζε 

ηεο νκάδαο ζηελ νπνία επηβάιιεηαη ε πνζφζησζε (quota), λα πιεξψζνπλ φρη 

ιηγφηεξν απφ έλα θαζνξηζκέλν θαηψηαην πνζφ αλά πηζηνπνηεηηθφ. Σα αλψηαηα φξηα 

ηηκψλ απνηεινχλ κέζν γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηα πξφζηηκα κε ζπκκφξθσζεο. 
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Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά νη αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

θαη ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη νη αθφινπζεο 

ζπλζήθεο: 

 Όπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί: i) φηη δελ ππάξρεη επηξξνή ζηηο ηηκέο απφ έλαλ κφλν 

ζπκκεηέρνληα θαη ii) αγνξαζηηθή ξεπζηφηεηα, 

 Αγνξαζηηθή δηαθάλεηα θαη ηζφηηκε πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, 

 Καλέλα εκπφδην ή θξαγκφο ζηελ είζνδν παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ θαη ακειεηέα έμνδα ζπλαιιαγψλ. 

 

6.5. Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο 

Σν 2001, ε Οδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηζκνχ (Οδεγία 

2001/77/EC) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ησλ Δγγπήζεσλ Πξνειεχζεσο (Guarantees of 

Origin-GOs) γηα αλαλεψζηκε ελέξγεηα. Σα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ππνρξενχληαη λα 

ςεθίζνπλ λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνπ ζα ελζαξξχλεη ηνπο 

παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο λα εμαζθαιίζνπλ GO γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κέρξη ηηο 27 Οθησβξίνπ 2003. Ζ 

Οδεγία δειαδή ελλνεί πσο νη παξαγσγνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ GO σο απφδεημε πσο 

έρνπλ παξάγεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαηάιιειεο 

πεγέο. 

Σν άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο αλαθέξεη ηηο θαηάιιειεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

πνπ είλαη: αηνιηθή, ειηαθή, γεσζεξκηθή, θχκα, παιίξξνηα, πδξνειεθηξηθή, βηνκάδα 

θ.α.). χκθσλα κε ην άξζξν 5, νη εγγπήζεηο πξνειεχζεσο: 

 αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ηηο πεγέο ελέξγεηαο απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο, θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ, ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, 

 ελζαξξχλνπλ ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηζκνχ απφ αλαλεψζηκα λα απνδείμνπλ 

πσο ε ελέξγεηα πνπ πσινχλ πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

 ζα είλαη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο, θαη ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηελ επζχλε λα 

εθαξκφζνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα λα ην εμαζθαιίζνπλ, 

 ζα αλαγλσξίδνληαη ακνηβαία απφ ηα θξάηε-κέιε θαη θάζε άξλεζε λα 

αλαγλσξηζηεί GO ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά, δηαθαλή θαη κε 

κεξνιεπηηθά θξηηήξηα. 

Σα κνληέια εθαξκνγήο GO δηαθξίλνληαη ζε: 

 Μονηέλο ελάσιζηηρ ζςμμόπθωζηρ: ‘απηφ ην κνληέιν εθαξκνγήο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα GO είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο πνπ έρεη νξίζεη ε Οδεγία. 

 Μονηέλο Πποσωπημένηρ Δθαπμογήρ: Σα θξάηε-κέιε, ηα νπνία εθάξκνζαλ 

απηφ ην κνληέιν, έρνπλ ζπκπεξηιάβεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα GO ψζηε 

λα παίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εζληθήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηα αλαλεψζηκα. 
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 Μονηέλο πολιηικήρ ενζωμάηωζηρ: Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζην 

πξνεγνχκελν θαη πεξηιακβάλεη αθφκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα GOs 

γηα ελζσκάησζε ηνπο ζηα εζληθά ζρέδηα ελίζρπζεο. 

 Μονηέλο εναπμόνιζηρ: Απηφ ην κνληέιν αληαλαθιά ηελ θαηάζηαζε φπνπ ην 

ζχζηεκα GO θαη ν ηνκέαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ πιήξσο ελζσκαησζεί 

θαη ελαξκνληζηεί ζηα Κξάηε-Μέιε (N.H. van der Linden et al., 2004). 

 

 

6.6. ύζηεκα Πηζηνπνηεηηθώλ Αλαλεώζηκεο 

Δλέξγεηαο (Renewable Energy Certificate System-

RECS) 

Αξρηθά, επηρεηξήζεηο δεκφζηαο σθέιεηαο απφ ηελ Οιιαλδία, ηε Γαλία, ηε 

Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νξγαλσκέλεο ππφ ην αθξσλχκην RECS 

(Renewable Electricity Certificate System-χζηεκα Πηζηνπνηεηηθψλ Αλαλεψζηκεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηεζλνχο εκπνξίαο 

Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ πξψηε πηινηηθή πξνζπάζεηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ έιαβε ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 1999 κεηαμχ ηεο National Wind Power 

(Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη ηεο Energie Noord West (Οιιαλδία) (Catherine Mitchell, 

Teresa Anderson, 2000). Χο έλα βαζκφ κεκνλσκέλεο ρψξεο είραλ πξνιάβεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα.  

Σν ζχζηεκα RECS International είλαη νξγάλσζε πνπ δε ζηνρεχεη ζην θέξδνο κε 

βάζε ηηο Βξπμέιιεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη κηα παλεπξσπατθή αγνξά γηα 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα πνπ δηεπθνιχλεηαη κε ελαξκνληζκέλα ζπζηήκαηα 

πηζηνπνηεηηθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Ζ αξρηθή θάζε μεθίλεζε ην 2000, κε 

δνθηκαζηηθή θάζε (δνθηκαζία ησλ ζπζηεκάησλ) απφ ην 2001 έσο ην 2002. Ζ 

πξσηνβνπιία πάξζεθε απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο, πνπ εξγάζηεθαλ κε 

εζληθά πηζηνπνηεηηθά αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο επηδεηνχζαλ ηε δηεζλή 

εκπνξία ζηε λέα απειεπζεξσκέλε Δπξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο. Απφ ην 2003 ην 

RECS International ιεηηνχξγεζε πιήξσο, αιιάδνληαο ηελ ηδηφηεηά ηνπ απφ ίδξπκα ζε 

ζπλεηαηξηζκφ ην 2004. Απηή ηε ζηηγκή ην ζχζηεκα (2007) κεηξάεη 200 κέιε απφ 24 

(Δπξσπατθέο) ρψξεο (Απζηξία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Γαλία, Ννξβεγία, ινβελία, 

Διβεηία, Βέιγην, Φηλιαλδία, Ηηαιία, Πνισλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, 

Γεξκαλία, νπεδία, Ρνπκαλία θ.α.). 

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2005, πάλσ απφ 55 TWh πηζηνπνηεηηθψλ εθδφζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο RECS απφ ηα νπνία πάλσ απφ 20 TWh απνζχξζεθαλ. Απφ 

ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπ εθδφζεθαλ κέρξη ηφηε πεξίπνπ ην 60% εθδφζεθε γηα 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη πεξηζζφηεξν απφ 35% απφ 

βηνκάδα. Σα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά εθδφζεθαλ ζηε Φηλιαλδία, Ννξβεγία, 

νπεδία, Απζηξία, Ηζπαλία θαη ινβαθία. Πεξίπνπ ην ¼ απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαλαιψζεθαλ ζηελ αγνξά ηεο Οιιαλδίαο, φπνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα θεξδίζνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Ζ Απζηξία εηζήγαγε κηα κεγάιε 

πνζφηεηα απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ RECS, πνπ δηεπθνιχλζεθε απφ ην γεγνλφο πσο ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ RECS ζ‘απηή ηε ρψξα ππήξμαλ απφιπηα ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα 

ησλ GO. 



Αμηνιφγεζε ηεο Παξνχζαο Καηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα Κπξηφηεξα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Κιηκαηηθή Αιιαγή 

107 

Ζ νλνκαδφκελε «Βαζηθή Γέζκεπζε» ξπζκίδεη ην θνηλφ πιαίζην εξγαζίαο κέζα ζην 

νπνίν ηα κέιε ηνπ RECS ζπκθψλεζαλ λα εξγαζηνχλ. Σν πιαίζην εξγαζίαο είλαη 

επέιηθην αθήλνληαο ηε ζρεδίαζε ηνπ ιεπηνκεξνχο ζπζηήκαηνο θαη πνιιέο άιιεο 

απνθάζεηο ζε «παίθηεο» αγνξάο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ (ECN, 1999) 

Σν κέγεζνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ RECS ηέζεθε ζην ζηαζεξφ επίπεδν ηεο 1 

MWh, κε ηζρχ γηα 5 ρξφληα (Valentina Dinica, Maarten J. Arentsen, 2003).  

 

6.7. Παξνύζα Καηάζηαζε 

πζηήκαηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ιεηηνπξγνχλ ζε θάπνηα θξάηε-

κέιε φπσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, Ηηαιία θαη νπεδία. 

Έρνπλ εθαξκνζηεί επίζεο ζπζηήκαηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ εθηφο 

Δπξψπεο. Ζ Απζηξαιία, γηα παξάδεηγκα, δξνκνιφγεζε ηνλ Τπνρξεσηηθφ ηφρν γηα 

Αλαλεψζηκε Δλέξγεηα (Mandatory Renewable Energy Target) ν νπνίνο νξίδεη πσο ηα 

9,500 GWh επηπξφζζεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ην 2010. Οη παξαγσγνί αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ  γηα θάζε MWh πνπ παξάγνπλ, θαη νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ νη αηνκηθέο πνζνζηψζεηο γηα αλαλεψζηκε ελέξγεηα είηε κέζσ άκεζεο 

αγνξάο απηήο ηεο ελέξγεηαο είηε κέζσ αγνξάο πηζηνπνηεηηθψλ. ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, πνιιέο πνιηηείεο παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζρέδηα, αλαθεξφκελα 

σο Πξφηππα Υαξηνθπιαθίνπ γηα Αλαλεψζηκα (Renewable Portfolio Standards-RPS). 

 

6.7.1. ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαθνίλσζε πσο ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε νη πάξνρνη λα 

επηηχρνπλ 10,4% παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην 2010, 

εθαξκφδνληαο ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. Μεξηθά ζεκεία-θιεηδηά 

πνπ αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000 (Response to the RE Consultation) 

είλαη: 

1. Πξφνδνο ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο έσο ην 2010. 

2. Δπίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ κέζσ ηεο αγνξάο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. 

3. Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο: 5% κέρξη ην 2003 θαη καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο:10% 

κέρξη ην 2010. 

4. Τπεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ην OFGEM. 

5. Πεξίνδνο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζην κέρξη ην 2027. 

6. Πηζαλή «εμαγνξά» ππνρξέσζεο κέζσ πιεξσκήο ζην OFGEM. 

7. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνδείμεσλ απφ ηηο πιεξσκέο «εμαγνξάο» ζηνπο 

πάξνρνπο πνπ ζπκκνξθψλνληαη. 

8. Πξφζεζε: ίδηα ππνρξέσζε γηα φινπο ηνπο πάξνρνπο. 

9. Πηζαλή εμαίξεζε ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ άλσ ησλ 10 MW. 

10. Ζ παξαγσγή απφ NFFO1 θαη 2 (Non- Fossil Fuel Orders) είλαη θαηάιιειε γηα 

ππνρξέσζε. 
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11. Έλα Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπλακεί κε κηα κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(Catherine Mitchell, Teresa Anderson, 2000). 

 

Σν ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

νλνκάδεηαη Renewables Obligation («Τπνρξέσζε γηα αλαλεψζηκα») θαη ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά είλαη γλσζηά σο Renewable Obligation Certificates (‗ROCs‘-

«Πηζηνπνηεηηθά ππνρξέσζεο γηα αλαλεψζηκα»). Ζ ππνρξέσζε γηα πνζφζησζε δελ 

επηβάιιεηαη ζε παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά ζε πάξνρνπο θαη ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαζψο θαη ν έιεγρνο ζπκκφξθσζεο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ Αξρή 

Αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη Αεξίνπ (Office of Gas and Electricity Markets -

OFGEM). 

Πεξηνξηζκνί ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

κνλάδσλ άλσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ κεγέζνπο, πνπ πξνζκεηξνχληαη κφλν αλ 

ζεσξεζνχλ σο λέεο πξνζζήθεο ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή θαχζε 

κε βηνκάδα είλαη θαηάιιειν ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελφο 

ειάρηζηνπ κεξηδίνπ βηνκάδαο ζε θπζηθά θαχζηκα θαη ελφο νξίνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ROCs πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκπιεξσκαηηθή θαχζε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπκκφξθσζε. Σα ROCs είλαη έγθπξα γηα δχν ρξφληα θη έηζη 

κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ γηα έλα ρξφλν ζην κέιινλ. 

Σν ζρέδην αξρηθά απαίηεζε ην 3% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 

2002/2003 λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σέζεθαλ ζηφρνη γηα 

θάζε έηνο κέρξη ην 2010/2011 (10.4%-πεγή: UK Renewables Obligation Order, 

2002). Ζ πνιηηηθή έδσζε έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα παξνρή καθξνπξφζεζκεο 

ελζάξξπλζεο γηα επέλδπζε θαη γη‘απηφ ε ππνρξέσζε ζα παξακείλεη ηνπιάρηζην κέρξη 

ην 2027. Δπηπξνζζέησο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη δψζεη έκθαζε ζηε 

καθξνπξφζεζκε θχζε ηνπ ζρεδίνπ. Ο Τπνπξγφο ελέξγεηαο αλαθνίλσζε επίζεο ηελ 

πξφζεζε λα δηαηεξεζεί έλαο αλνδηθφο ζηφρνο πέξαλ ηνπ 2011, κε ζπλνιηθφ ζθνπφ ηα 

15.4% ην 2015 θαη ζηαζεξφ πνζνζηφ απφ εθεί θαη πέξα κέρξη ην 2026/2027. 

Έλα αζπλήζηζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεδίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ε 

ρξήζε κεραληζκνχ (smearback mechanism) γηα «αλαθχθισζε» εζφδσλ απφ κε 

ζπκκνξθσκέλνπο πάξνρνπο ζηνπο θαηφρνπο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (ROCs). Ο πάξνρνο 

πνπ απνηπγράλεη λα θεξδίζεη αξθεηά ROCs εληφο ηνπ έηνπο ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη 

λα αγνξάζεη ην έιιεηκκά ηνπ απφ ην OFGEM ζηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο 

απφ ην OFGEM θαη απμάλεη θάζε ρξφλν γξακκηθά κε ην δείθηε ιηαληθήο ηηκήο (ε ηηκή 

γηα ην 2005 αλαθνηλψζεθε ζηα £32.33 (€46.80) αλά MWh.). Σα ρξήκαηα πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ αλαδηαλέκνληαη ζηνπο ζπκκνξθσκέλνπο 

πάξνρνπο ζε αλαινγία κε ηα ROCs πνπ θαηέρνπλ. Έηζη, νη θάηνρνη ROCs γηα 

πξαγκαηηθή παξαγσγή απφ αλαλεψζηκα απνθνκίδνπλ φθεινο φρη κφλν απνθεχγνληαο 

ηε ρξέσζε αιιά ιακβάλνληαο επίζεο επηζηξεθφκελα ρξήκαηα απφ ην OFGEM. Ζ 

ηηκή ζηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ηηκήο εμαγνξάο (buy-out price) (£30 ή πεξίπνπ €43 αλά MWh) θαη ηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ησλ κεξψλ ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα ε ηηκή ησλ ROCs λα είλαη πεξίπνπ 

€69 αλά MWh. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ηηκήο εμαγνξάο θαη ηνπ κεραληζκνχ πνπ πξναλαθέξζεθε 

ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ ειάηησζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηηκήο 

παξέρνληαο έλαλ απνδνηηθφ κεραληζκφ σο «δηθιείδα αζθαιείαο», ελψ παξέρεη 

επηπιένλ θίλεηξα γηα ηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκσλ φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 
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έιιεηκκα ζηελ πξαγκαηηθή ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Παξ‘φια απηά, ηα παξαπάλσ εηζάγνπλ θάπνηα αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ησλ ROCs, θπξίσο γηα ην κέιινλ. Γηακνξθψζεθε ε άπνςε πσο απηή ε αβεβαηφηεηα 

κείσζε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο 

νη ηξάπεδεο θαη νη άιινη ρξεκαηνδφηεο είλαη απξφζπκνη λα δερζνχλ ην κεραληζκφ 

«smearback» ησλ κειινληηθψλ ROCs σο εγγχεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ ζπζηνιή 

(δηζηαθηηθφηεηα) επελδπηψλ εληζρχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ 

ζρεδίνπ, φηαλ ε εηαηξία TXU ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2002, αθήλνληαο αλεθπιήξσηε ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψζνπλ ην πνζφ 

εμαγνξάο (buy-out). Ζ απνηπρία ηεο TXU λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο φζνλ 

αθνξά ηα αλαλεψζηκα θαηά ην έηνο ζπκκφξθσζεο 2002/03 κείσζε ην κέγεζνο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ειαηηψλνληαο ηελ αμία θάζε πηζηνπνηεηηθνχ ROC εθείλε ηελ 

πεξίνδν ζηελ αγνξά θαηά £4 (€5.80). 

Δθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο TXU, ε αγνξά ησλ ROC έρεη ππάξμεη γεληθά ζηαζεξή. 

Δπηπιένλ ησλ ROCs, ππάξρνπλ επίζεο ηα ιεγφκελα Πηζηνπνηεηηθά Διεπζεξίαο 

Δηζθνξάο (Levy Exemption Certificates-LECs) ζηελ αγνξά. Ζ παξαγσγή απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμαηξείηαη απφ ηελ εηζθνξά γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(Climate Change Levy), ηνλ νπνίν φινη νη άιινη παξαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πιεξψζνπλ. Σν LEC είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ πξνλνκίνπ ην νπνίν κπνξεί λα πσιεζεί 

ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. Αληίζεηα απφ άιια ζρέδηα, ε αμία ηνπ LEC θαζνξίδεηαη 

θπξίσο φρη απφ ηελ παξνρή απφ αλαλεψζηκα αιιά απφ ηηο δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ θφξσλ. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζρεδφλ ηα κηζά πηζηνπνηεηηθά ROCS εθδφζεθαλ γηα 

βηναέξην απφ ΥΤΣΑ
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. Οη αηνιηθέο κνλάδεο (παξαζαιάζζηεο-offshore) αλακέλεηαη 

λα εθδψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά ζηα επφκελα ρξφληα. Γεληθά, ηα 

πηζηνπνηεηηθά αθνξνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ελέξγεηα απφ θχκαηα, παιίξξνηα θαη 

γεσζεξκία, βηνθαχζηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ) θαζψο 

θαη αηνιηθή ελέξγεηα φπσο πξναλαθέξζεθε (Sorrell S., 2003). 

Tν δηεζλέο εκπφξην πηζηνπνηεηηθψλ δελ επηηξέπεηαη πξνο ην παξφλ (Sorrell S. et 

al., 2005). 

 

6.7.2. ΒΔΛΓΗΟ 

χκθσλα κε ηε δνκή ηεο Βέιγηθεο ζπλνκνζπνλδίαο, ε πξνψζεζε ηεο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκα έρεη αλαηεζεί ζηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη: Φιακαλδία 

(Flanders), Βαιινλία (Walloon) θαη Βξπμέιιεο (Brussels). πλνπηηθά: 

Ο ζηφρνο ζηε Φιακαλδία είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο λα αγγίμεη ην 5%-6% κέρξη ην 2010 ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/77. Σν ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ην 2002. Οη ηερλνινγίεο πνπ ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα ειεθηξνπαξαγσγή είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο πιελ ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ηζρχνο άλσ ησλ 10 MW. Σα 

πηζηνπνηεηηθά απφ άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο δε γίλνληαη δεθηά. Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο αλέξρεηαη ζηα €125 αλά πηζηνπνηεηηθφ. 

ζνλ αθνξά ζην Φιακαλδηθφ ζχζηεκα, ηα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη απφ ην 

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (ε θιακαλδηθή 
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επηρείξεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ-VREG) γηα θάζε 1,000 kWh 

θαηάιιειεο αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

Ο ζηφρνο ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιινλίαο αλέξρεηαη ζην 8% κέρξη ην 2010 ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγία 2001/77. Σν ζχζηεκα εκπνξίαο TGC επηβιήζεθε κε βαιινληθφ 

δηάηαγκα ζηηο 12 Απξηιίνπ 2001, ην νπνίν ζρεηηδφηαλ κε ηελ πεξηθεξεηαθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειηθά εθαξκφζηεθε ην 2003. ην ζχζηεκα απηφ νη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη φιεο νη κνλάδεο ΑΠΔ θαη ζπκπαξαγσγήο 

θάησ ησλ 20 MW. Σν πξφζηηκν ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο έρεη ηεζεί ζηα €100 

αλά πηζηνπνηεηηθφ.  

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Βαιινλία δελ αληηζηνηρνχλ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα αιιά ζε πνζφ ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ CO2 πνπ απνθεχρζεθαλ ζρεηηθφ κε 

έλα «θαληαζηηθφ» πνζφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάρζεθε απφ παξαδνζηαθέο 

πεγέο ελέξγεηαο. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρεί ζε  456 kg εθπνκπψλ CO2. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε ηελ πνζφηεηα CO2 πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ παξαγσγή 1 MWh 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε 

ζπληειεζηή απφδνζεο 55%. 

Σν CWaPE, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην βαιινληθφ ζρέδην, δειψλεη ηελ πξνζπκία 

λα αγνξάδεη πηζηνπνηεηηθά ζε ζηαζεξή ηηκή, παξέρνληαο απνηειεζκαηηθά 

θαζνξηζκέλε ειάρηζηε ηηκή γηα πηζηνπνηεηηθά. Πηζηνπνηεηηθά πνπ πσινχληαη 

απεπζείαο ζην CWaPE απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά. 

Σα ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο απφ δηάθνξεο απφςεηο, φπσο ζηελ 

παξαγσγή, ηηο θπξψζεηο θαη ηε ξχζκηζε ηεο ηηκήο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Οη θαηάιιειεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 2001/77, αιιά ην ζχζηεκα πξνβιέπεη επίζεο θαη γηα 

απνδνηηθή ζπκπαξαγσγή φπσο θαη γηα κεηψζεηο εθπνκπψλ CO2 ιφγσ κνλάδσλ 

ζπκπαξαγσγήο. Σν βαιινληθφ ζρέδην έηζη ελζσκαηψλεη ην ζηνηρείν ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ζην ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ. Αληίζεηα, ζηε 

Φιακαλδία ζρεδηάδεηαη μερσξηζηφ ζχζηεκα πηζηνπνηεηηθψλ ζπκπαξαγσγήο. 

Καη ζηηο δχν πεξηνρέο, ε πνζφζησζε απεπζχλεηαη ζε πάξνρνπο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εθρσξνχλ πηζηνπνηεηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ελέξγεηαο πνπ παξέρνπλ. Ζ ζπκκφξθσζε παξαθνινπζείηαη 

θάζε ηξίκελν ζηε Βαιινλία θαη θάζε ρξφλν ζηε Φιακαλδία.  

Καλέλα ζχζηεκα δελ έρεη νξίζεη επίζεκν πιαθφλ ζηηο ηηκέο, αλ θαη έρεη 

θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλε κέγηζηε ηηκή θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα απφ ην πξφζηηκν κε 

ζπκκφξθσζεο. Σν βαιινληθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη επίζεο έλα ζρέδην 

«αλαθχθισζεο» ησλ εζφδσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ηακείν γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σα 

ζπιιεγφκελα έζνδα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ κνλάδσλ ΑΠΔ. 

Σα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ ηζρχ γηα πέληε ρξφληα θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα θαη 

θαηνρπξψλεηαη ε θαηάζεζε (banking) αιιά φρη ν δαλεηζκφο ηνπο. Σνλ πξψην ρξφλν 

εθαξκνγήο ηνπ βαιινληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαηέζεθε ην 20% ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

(Harrison D. Jr et al., 2005) 

ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ Βξπμειιώλ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί αθνξνχζε ην 

έηνο 2005 θαη ήηαλ 2,5%. Δπηβιήζεθε ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

ηειηθά ην 2004. Σα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ ηζρχ γηα 5 ρξφληα. Οη ηερλνινγίεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θάησ ησλ 10 MW ελψ νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ κεηξνχζαλ πάλσ απφ 10 ρξφληα δε ζεσξνχληαη θαηάιιειεο. Κάζε 
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πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρεί ζε 217 kg εθπνκπψλ CO2 πνπ απνθεχρζεθαλ (εθπνκπέο 

απφ θαχζε 1 MWh Eprim θπζηθνχ αεξίνπ). Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο Πξάζηλσλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ αγνξά GC ησλ Βξπμειιψλ, νξγαλψζεθε κεραληζκφο 

ελαιιαμηκφηεηαο κε ηε βαιινληθή αγνξά GC.  Σειηθά ζηηο 29 Μαξηίνπ 2007 ε 

θπβέξλεζε ησλ Βξπμειιψλ θαζφξηζε ηηο πνζνζηψζεηο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ γηα 

ην 2008 θαη ην 2009 (2.5%), 2010 (2,75%), 2011 (3%), 2012 (3,75%) (Van Hecke K. 

and Zgajewski T., 2008). 

 

6.7.3. ΑΤΣΡΗΑ 

Σν Απζηξηαθφ ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ έρεη πηα απνζπξζεί 

ζηαδηαθά φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο. Σν ζχζηεκα απηφ εηζήρζε κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κηθξήο 

θιίκαθαο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο (10 kW-10 MW) θαη ιεηηνχξγεζε ηελ πεξίνδν 

2000-2002. (Austrian Electricity Act-EIWOG 2000). Σν απζηξηαθφ ζχζηεκα είλαη 

κνλαδηθφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ απφςεηο: α) θαιχπηεη κηα 

κφλν ηερλνινγία αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (νη ππφινηπεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

πξνσζνχληαη κέζσ ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ-feed-in tariffs), β) ν ζηφρνο πνζφζησζεο 

ηέζεθε ζην 8% γηα κηα αφξηζηε πεξίνδν ρσξίο πξνβιέςεηο γηα κειινληηθή αχμεζε θαη 

γ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ φπσο ηελ θιίκαθα 

πξνζηίκνπ γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε πνζφζησζεο αλέιαβαλ ηα ελληά 

απζηξηαθά νκνζπνλδηαθά δηακεξίζκαηα (Bundesländer), θάηη ην νπνίν δεκηνχξγεζε 

θίλεηξα λα εδξαησζεί ην ζχζηεκα ζηα δηακεξίζκαηα κε κέηξηα πδξνειεθηξηθή ηζρχ. 

Οη ππνρξεψζεηο αθνξνχζαλ ηνπο πάξνρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη γηα θάζε 100 kWh (ή πνιιαπιάζην) ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ κηθξέο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη ηξνθνδνηεί ην 

δίθηπν (γηα παξάδεηγκα, ε ειεθηξνπαξαγσγή γηα ηδία ρξήζε δε ιακβάλεη επηδφηεζε). 

Καη ηα ελλέα απζηξηαθά δηακεξίζκαηα είραλ ζπκθσλήζεη λα δηαηεξήζνπλ κηα 

θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο πηζηνπνηεηηθψλ ζην δηαδίθηπν 

(www.registerdatenbank.at) πνπ ζα δηαρεηξηδφηαλ ν απζηξηαθφο ξπζκηζηήο αγνξάο 

ειεθηξηζκνχ «E-Control», φπνπ φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδφζεθαλ 

θαηαγξάθεθαλ. Σα πηζηνπνηεηηθά είραλ κηα ζηαζεξή δηάξθεηα δσήο  δχν ρξφληα, κεηά 

ην πέξαο ησλ νπνίσλ δε κπνξνχζαλ πηα λα γίλνπλ αληηθείκελν εκπνξίαο. Απηφ 

επέηξεπε ηελ θαηάζεζε (banking) πηζηνπνηεηηθψλ γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο 

ππνρξέσζεο. Γαλεηζκφο δελ πξνβιεπφηαλ, αιιά κηα πεξίνδν ράξηηνο γηα εθπξφζεζκε 

ζπκκφξθσζε (2 κε 4 εβδνκάδεο, αλάινγα κε ην απζηξηαθφ δηακέξηζκα) παξείρε έλα 

ζπγθεθξηκέλν βαζκφ επειημίαο. 

Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Απζηξία θαη παξά 

ηνπ ζηαζεξνχ ζηφρνπ πνζφζησζεο, ην επίπεδν ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ κηθξήο 

θιίκαθαο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζα έπξεπε λα απμεζεί πεξίπνπ ζε 22% απφ ην 

2000 έσο ην 2010. Σξεηο επηινγέο ήηαλ θπξίσο εθηθηέο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ: α) ε θαηαζθεπή λέσλ θαηάιιεισλ γηα ην ζχζηεκα κνλάδσλ 

ειεθηξηζκνχ κηθξήο θιίκαθαο (έηζη ππήξραλ ελδερνκέλσο αξλεηηθά θίλεηξα λα 

πεξηνξηζηνχλ λέεο επελδχζεηο γηα 10 MW), β) ε κεηαζθεπή ππαξρνπζψλ κνλάδσλ, γ) 

ε αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σα επίπεδα ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ επαξρία ζε επαξρία.  
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Πίλαθαο 7: Δπίπεδα πξνζηίκνπ θαη άιιεο  δηαθνξέο ζρεδηαζκνχ αλά νκνζπνλδηαθή 

επαξρία. 

 

Δπαξρία Σηκή αγνξάο 

(Cents€/kWh) 

Μέζν θόζηνο 

παξαγσγήο 

(Cents€/kWh) 

Πξόζηηκν 

(Cents€/kWh

) 

Πεξίνδνο  

ράξηηνο 

πρλόηεηα 

Διέγρνπ 

πκκόξθσζεο 

Burgenland ─ ─ ─ 2 εβδνκ. Δηήζηα 

Carinthia 2.33 6.4 4.14 4 εβδνκ. Δμάκελν 

Lower 

Austria 

─ ─ Πξνζαχμεζε 

4% 

4 εβδνκ. Δμάκελν 

Salzburg ─ ─ Πξνζαχμεζε 

4% 

2 εβδνκ. Δμάκελν 

Styria ─ ─ Πξνζαχμεζε 

4% 

2 εβδνκ. Δμάκελν 

Tyrol 2.2 5 2.8 4 εβδνκ. Δμάκελν 

Upper 

Austria 

2.28 5.18 2.9 4 εβδνκ. Δμάκελν 

Vienna ─ 3.2702 0.8 2 εβδνκ. Δμάκελν 

Vorarlberg ─ ─ 2.8 4 εβδνκ. Δμάκελν 

(Πεγή: Reinhard Madlener and Jens Drillisch, 2002)  

 

6.7.4. ΗΣΑΛΗΑ 

Σν ηηαιηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ δεκηνπξγήζεθε ην 1999 

θαη ιεηηνχξγεζε ην 2002. Δπηβάιιεη πνζφζησζε ζε πάξνρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο άλσ ησλ 100 GWh αλά έηνο) ψζηε λα εμαζθαιίζεη  πσο 

ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε 2% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

εθρσξνχληαη θάζε ρξφλν. Κακία καθξνπξφζεζκε πνζφζησζε δελ ηέζεθε, αιιά 

πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία λα απμεζεί ην πνζφ ηεο πνζφζησζεο φζν 

ρξεηάδεηαη. 

Κπξίσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ δεκνηηθά ζηεξεά απφβιεηα θαη απφ ηελ 

αλαβάζκηζε πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, θαζψο δελ έρνπλ εθαξκνζηεί άιιεο θαζαξέο ηερλνινγίεο. Δπίζεο ε αηνιηθή 

ελέξγεηα (onshore ζηελ Ηηαιία) αλακέλεηαη λα επηδψζεη ηα πεξηζζφηεξα 

πηζηνπνηεηηθά ηα επφκελα ρξφληα. Δπηπιένλ ησλ πνιιψλ πεγψλ παξαγσγήο απφ κε 

θπζηθά θαχζηκα, νη απνδνηηθέο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο είλαη θαηάιιειεο γηα 

πηζηνπνηεηηθά. Μφλν ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο πνπ πξνζηέζεθε κεηά ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 

1999 ππάγεηαη ζην ζχζηεκα, θαη ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, θαζψο νη δηάθνξεο 

κνλάδεο ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά κφλν γηα ηα πξψηα νθηψ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δλψ ην γεγνλφο απηφ πξνζθέξεη θίλεηξα γηα λέεο θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηψλεηαη ε επηδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. 

Ζ Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SpA (ν Ηηαιηθφο Αλεμάξηεηνο  

Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο-GRTN) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Ζ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία, Gestore 

del Mercado Elettrico (GME) είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

πηζηνπνηεηηθψλ, αλ θαη απηά ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα κε 

εμσηεξηθέο ζπκθσλίεο. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρεί ζε 100 MWh «πξάζηλεο» 

ελέξγεηαο, κηα αζπλήζηζηα κεγάιε κνλάδα κέηξεζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ειέγρεηαη ζε 

εηήζηα βάζε θαη ηα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ ηζρχ κφλν γηα ην έηνο ζην νπνίν παξάγνληαη. 
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Έηζη δελ πξνβιέπεηαη θαηάζεζε ή δαλεηζκφο. ηελ Ηηαιία ε ηηκή έρεη ηεζεί απφ ηε 

GRTN πεξίπνπ €83 αλά MWh. Σν πξφζηηκν αληηζηνηρεί ζε 1.5 θνξέο ηελ ηηκή ελφο 

αξηζκνχ Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ηζνδχλακν κε ηελ πνζφζησζε κε εθπιήξσζεο 

ζηφρνπ. Ζ ηηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζεσξείηαη σο αλαθνξά. 

Σν πξφγξακκα CIP6, πνπ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ην 1992 κέρξη ην 1999, 

πξνζέθεξε έλα είδνο επηδφηεζεο κε ηε κνξθή πςειφηεξσλ ηηκψλ γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή (ζχζηεκα feed-in tariff)
108

. ήκεξα ηα δχν ζπζηήκαηα TGC θαη 

CIP6 ζπγρσλεχηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη νη ξπζκηζηέο ησλ έξγσλ ηνπ CIP6 κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ είηε λα ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά είηε λα δηαηεξνχλ ηα πξνεγνχκελα 

ζπκβφιαηά ηνπο (ηηκέο πςειφηεξεο ηεο αγνξάο). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε GRTN 

πιεξψλεη ηελ επηδφηεζε (ε νπνία είρε πιεξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), αιιά επηηξέπεηαη λα 

εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία λα πσινχληαη ζε ηηκή ξπζκηζκέλε ψζηε λα θαιχπηεη 

ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηδφηεζε. Με άιια ιφγηα, θαιχπηεη ην έιιεηκκα 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ επίδξαζε απηνχ ηνπ δηαθαλνληζκνχ θάλεη ηε GRTN θπξίαξρν 

πάξνρν πηζηνπνηεηηθψλ (Bertoldi P. and Rezessy S., 2005). 

Έλα αζπλήζηζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηηαιηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο 

πσο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πηζηνπνηεηηθψλ απφ ρψξεο κε παξφκνηα επαξθή 

πηζηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ. Αληίζεηα πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ παξάγνληαη 

εγρψξηα, ε εηζαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα δηαθηλείηαη καδί κε ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Έηζη πεξηνξίδεηαη ε εηζαγσγή απφ φκνξεο ρψξεο (Harrison 

D., Jr et al., 2005). 

 

6.7.5. ΟΤΖΓΗΑ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζνπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

μεθίλεζε ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2003. Ο ξπζκηζηήο ελέξγεηαο Statens Energimyndighet 

(νπεδηθή Αξρή Δλέξγεηαο-STEM) δηαρεηξίδεηαη απφ θνηλνχ ην ζχζηεκα κε ην 

δηαρεηξηζηή δηθηχνπ Svenska Kraftnät. Ο STEM έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζε εηήζηα 

βάζε. 

Σν πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηάζηεθε ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ην χζηεκα 

Πηζηνπνηεηηθψλ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο, ην δηεζλέο ζχζηεκα «πξάζηλεο» 

πηζηνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κφλν απφ κε θπζηθά 

θαχζηκα (RECS, ην νπνίν αλαθέξζεθε παξαπάλσ). ηε νπεδία ζρεδφλ ην 75% ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ εθδφζεθαλ γηα βηνκάδα, απφ ηα νπνία πάιη ζρεδφλ ην 75% απφ 

ζπκπαξαγσγή κε βηνκάδα (θπξίσο ζηε βηνκεραλία ράξηνπ θαη πνιηνχ). ην ζχζηεκα 

εκπνξίαο ππάγνληαη θαη ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα κέρξη 1.5 MW κε ηελ 

πξνυπφζεζε νη εγθαηαζηάζεηο λα ιεηηνπξγνχζαλ ζην ηέινο ηνπ Απξίιε ηνπ 2003 ή λα 

εμνπζηνδνηήζεθαλ ή λα παξαηάζεθαλ κεηά ην ηέινο ηνπ 2002. Τπάξρνπλ επίζεο 

κεραληζκνί φπνπ ρξεηάδεηαη πνπ εμαζθαιίδνπλ πσο δχν δηαθνξεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

ππφ πξνγξάκκαηα εκπνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ πνιιέο ρψξεο δελ 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ειεθηξνπαξαγσγή (απνθπγή ηνπ δηπινχ ππνινγηζκνχ). Έλα 

επίκαρν ζέκα απεηέιεζε ν ζπλππνινγηζκφο ηεο ηχξθεο κεηαμχ ησλ θαπζίκσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθά. 
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Ζ ππνρξέσζε πνζφζησζεο αθνξά ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, αλ θαη ε ελέξγεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

ελεξγνβφξεο θαη αθνξνχλ επεμεξγαζία μχινπ εμαηξείηαη απφ θάζε ππνρξέσζε ζην 

ζχζηεκα. Οη ηειηθνί θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ηηο αλαθνξέο 

ζπκκφξθσζεο ηνπο, αιιά ζηελ πξάμε φινη εθηφο ησλ κεγάισλ θαηαλαισηψλ έρνπλ 

επηιέμεη λα εμνπζηνδνηνχλ ηνπο πάξνρνχο ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλαθνξψλ 

ζπκκφξθσζεο. ε κηα πξφζθαηε επηζθφπεζε ηεο ζνπεδηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, 

πξνηάζεθε ε ππνρξέσζε λα κεηαηνπηζηεί απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ζηνπο 

πάξνρνπο.  

Σα πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ γηα αφξηζην ρξφλν θαη επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. Καηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, έλα πηζηνπνηεηηθφ 

έπξεπε λα εθρσξεζεί γηα ην 7% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε, 

ζηνρεχνληαο λα αγγίμεη ην 17% ην 2010. Οη πνζνζηψζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζζήθε 10 TWh ηεο εηήζηαο παξαγσγήο απφ δηαθξηβσκέλεο 

πεγέο κέρξη ην 2010, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2002.  

Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο αληηζηνηρεί ζην 150% ηεο 

κέζεο ηηκήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην ζρεηηθφ ρξφλν ζπκκφξθσζεο. Γηα ηα πξψηα 

δχν ρξφληα, ην πξφζηηκν θαζνξηδφηαλ απφ έλα αλψηεξν πιαθφλ (θαη ζε ζρεηηθνχο θαη 

ζε απφιπηνπο φξνπο), πνπ πξνγξακκαηίζηεθε λα θαηαξγεζεί θαηά ην έηνο 

ζπκκφξθσζεο 2005/06. Τπάξρεη επίζεο θη έλα θαηψηεξν φξην ζηηο ηηκέο (SEK 60 ην 

2003 ή €11 πεξίπνπ), θαζψο ν STEM εγγπάηαη ηελ αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ 

ξπζκηζκέλε ηηκή. Απηφ ην θαηψηεξν φξην απνζχξεηαη ζηαδηαθά θαη αλακέλεηαη λα 

θαηαξγεζεί ηειείσο έσο ην 2007/08. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφζηηκν γηα ην 2004 ηέζεθε 

ζηα SEK 175 (€31 πεξίπνπ) αλά πηζηνπνηεηηθφ, ελψ γηα ην έηνο 2005, ην ηέινο ήηαλ 

SEK 240 (€43).  

Ζ αγνξά ππήξμε δηθαίσο ξεπζηή κε ζηαζεξέο ηηκέο. Σν 2004, ε Nνrd Pool
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, 

μεθίλεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ νπεδηθψλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο. χκθσλα  κε ην STEM, ην 2.4% ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ λνηθνθπξηφ απνδίδεηαη ζην θφζηνο ησλ πξάζηλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. Παξ‘φια απηά, ην STEM ππνινγίδεη επίζεο πσο εμαηηίαο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πνιππινθνηήησλ, κφλν ηα κηζά έμνδα γηα πηζηνπνηεηηθά επηβαξχλνπλ 

πξαγκαηηθά ηνπο παξαγσγνχο ηεο δηαθξηβσκέλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν 1/6 

ζπιιέγεηαη απφ ηνπο πάξνρνπο σο δηνηθεηηθά ηέιε θαη ην ππφινηπν παξαθξαηείηαη 

απφ ηελ θπβέξλεζε σο ηέιε θαη θφξνη. 

Σν STEM αμηνιφγεζε ην ζχζηεκα θαη πξφηεηλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ πην 

ζεκαληηθή ζχζηαζε ήηαλ ε κεηάβαζε απφ έλα πξνζσξηλφ ζχζηεκα πνπ αλαλεψλεηαη 

θάζε δχν ρξφληα ζε έλα κφληκν κε καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή δέζκεπζε.  Άιιε 

πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ήηαλ ε κεηαηφπηζε ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηνπο πάξνρνπο. Πξαθηηθά, νη θαηαλαισηέο δε κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ 

ηηο αλαθνξέο ζπκκφξθσζεο ηνπο. κσο, νη πάξνρνη πνπ επηβαξχλνληαη κε ηηο 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ππφθεηληαη ζε αληαγσληζκφ. 
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 Ζ Nord Pool (ην θαλδηλαβηθφ Κέληξν Δλέξγεηαο-Nordic Power Exchange) απνηειεί ηε κνλαδηθή 

αγνξά ελέξγεηαο γηα ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία, ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία. Τπήξμε ην πξψην δηεζλέο 

θέληξν παγθνζκίσο γηα ηελ εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απφ ην 2008, ε Nord Pool είλαη ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν θέληξν εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. (European Union emission allowances-

EUAs) θαη επηβεβαησκέλσλ κεηψζεσλ εθπνκπψλ (certified emission reductions-CERs). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Pool) 
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ηε νπεδία ε αγνξά ζρεδηάζηεθε κε κεηξηνπαζείο ζηφρνπο, ζηνρεχνληαο λα 

δεκηνπξγεζεί κηα καθξνρξφληα αγνξά ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δμαηηίαο ηνπ ηζρπξνχ ειέγρνπ ηεο αγνξάο απφ κηθξφ αξηζκφ κεξψλ, ε αγνξά απέηπρε 

λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ πξνο ην παξφλ, αιιά κεγάιεο 

πνζφηεηεο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ έρνπλ ζπζζσξεπηεί (Harrison D. Jr et al., 2005). 

 

6.7.6. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

ηε Φηλιαλδία απνθαζίζηεθε πσο κηα αγνξά «πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη κηα πξσηνβνπιία αγνξάο ζηελ νπνία ε θπβέξλεζε δε ζα δηαδξακαηίζεη 

θαλέλα ξφιν. Ζ αγνξά «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 1999 έθαλε ηα πξψηα ηεο 

βήκαηα ζηε ρψξα απηή. Ζ αγνξά είλαη κηα εληειψο εζεινληηθή πξσηνβνπιία απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ Έλσζε Γηαηήξεζεο Φχζεο 

(Nature Conservation Society). Ζ Έλσζε απηή αλαθνίλσζε έλα εζληθφ πξφηππν 

επηθχξσζεο γηα «Πξάζηλε» Δλέξγεηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1998. Σν πξφηππν απηφ αθνξά 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζ 

Έλσζε ρξεηάζηεθε δχν ρξφληα γηα λα πξνεηνηκάζεη ην πξφηππν απηφ θαη εξγάζηεθε 

πάλσ ζηελ ελαξκφληζε ησλ θξηηεξίσλ επηθχξσζεο κε ηελ «νηθν-εηηθέηα» 

(«ecolabel») ελέξγεηαο ηεο Ννξβεγηθήο Έλσζεο θαη ηελ «νηθν-εηηθέηα» («Bra 

miljöval») ηεο νπεδηθήο Έλσζεο Γηαηήξεζεο Φχζεο γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1995. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ επηθχξσζε, ηελ νπνία ιακβάλνπλ αθνχ ε 

Έλσζε έρεη ειέγμεη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. Γεληθά, πηζηνπνηείηαη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ κνλάδεο αηνιηθέο, παιηέο πδξνειεθηξηθέο, βηνκάδαο θαη θσηνβνιηατθά 

(κε θάπνηεο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο). Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πξνέξρεηαη απφ πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο 

ζπκπαξαγσγήο απφ βηνκάδα.  Οη λέεο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο εμαηξνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα φπσο θαη ε ρξήζε ηχξθεο θαη θάζε κνξθήο ελέξγεηα απφ απφβιεηα.  

Κάπνηνη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξν δαζκφ γηα 

«πξάζηλε» ειεθηξηθή ελέξγεηα (FIM 0.05 αλά kWh) θαη δέθα ζηηο δεθαπέληε 

επηρεηξήζεηο έθαλαλ αίηεζε θαη ηνπο απνδφζεθε ε «πξάζηλε εηηθέηα». Ζ Έλσζε 

Γηαηήξεζεο Φχζεο ρξεψλεη γηα ηελ ππεξεζία επηθχξσζεο θαη ειέγρεη θάζε 

επηρείξεζε θάζε ηξίην ρξφλν κεηά ηελ επηθχξσζε, ρξεψλνληαο πάιη γη‘απηή ηελ 

ππεξεζία. Δθηφο ηεο «εηηθέηαο» ηεο Έλσζεο Γηαηήξεζεο Φχζεο, δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο γλσζηνπνίεζαλ ηηο δηθέο ηνπο «εηηθέηεο» γηα αηνιηθή ελέξγεηα θαη βην-

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηέο νη κνξθέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηζχξνπλ έμηξα 

ρξεκαηηθή ακνηβή (γχξσ ζηα FIM 0.05 αλά kWh) (ECN, 1999). 

Σν 2002 δελ ππήξρε ηδηαίηεξε εγρψξηα δήηεζε αιιά δήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ 

ην εμσηεξηθφ. Μεξηθά εζληθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή πηζηνπνηεηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα 

θηλιαλδηθψλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ εηζήρζεζαλ ζηελ Οιιαλδία. χκθσλα, 

βέβαηα, κε ην νιιαλδηθφ ζχζηεκα, απαηηείηαη κηα ηζνδχλακε πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα εηζαρζεί καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά. Άιιεο ρψξεο πνπ ηα επέηξεπαλ ήηαλ 

ε Ηηαιία θαη ε Γαλία. Δμήληα θηλιαλδηθέο ζέζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

θαηαγξάθεθαλ ζην RECS (Aleksi Lumijarvi, Tomas Otterstrom, Kari Hamekoski, 

2002).  
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6.7.7. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

ηελ Οιιαλδία ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνχξγεζαλ δχν ζπζηήκαηα εκπνξίαο 

Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ: ην ζχζηεκα groen label («green label») γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1998-2001 θαη έλα άιιν ζχζηεκα εκπνξίαο γηα ην 2001-2005, ην νπνίν 

αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν. Απεηέιεζαλ ηα πξψηα ζπζηήκαηα TGC ζηελ 

Δπξψπε, αιιά θαλέλα απφ απηά δε ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή. Παξ‘φια απηά, ε 

εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νιιαλδηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ζεκαληηθή.  

Αξρίδνληαο κε ην «groen label», ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1998, νη νιιαλδηθέο εηαηξείεο 

παξνρήο ελέξγεηαο, ζπλεηαηξηζκέλεο σο EnergieNed, εζεινληηθά ζχζηεζαλ ην 

ζχζηεκα Green Label πνπ ηδξχεη κηα αγνξά αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(F.C.J. Hoogland, G.J. Schaeffer, 1999). ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνηεηηθψλ 

ήηαλ ε παξαγσγή  1.7 TWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2000, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 3,2% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα μεθίλεζε σο κηα εζεινληηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

ηζρχνο θαη ηεο θπβέξλεζεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ κεηψζεηο ζηηο εθπνκπέο CO2 θαη 

απεηέιεζε ην πξψην ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηελ Δπξψπε.. ην Πεξηβαιινληηθφ ρέδην Γξάζεο ηνπ 1997 (Environmental Action 

Plan), κηα πνζφηεηα 1,700 GWh παξνρήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαηαλεκήζεθε ζηε 

βηνκεραλία, κε πνζνζηψζεηο ζε αλαινγία κε ηα επίπεδα παξνρήο ησλ εηαηξηψλ ην 

1995. Ζ εηζαγσγή ησλ εκπνξεχζηκσλ «εηηθεηψλ» (labels-νπζηαζηηθά, πηζηνπνηεηηθά) 

ήηαλ ζηε δηάζεζε ηεο βηνκεραλίαο, ε νπνία ην είδε σο κηα απνδνηηθή σο πξνο ην 

θφζηνο ελαιιαθηηθή ιχζε  γηα ηηο πνζνζηψζεηο. 

Απηέο νη εηηθέηεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θη εθδφζεθαλ απφ ηελ EnergieNed. ια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηα 

green labels πνπ είραλ εθδνζεί απνζηέιινληαλ ζηελ θεληξηθή αξρή θαηαγξαθήο, ηνλ 

φκηιν ΚΔΜΑ (Valentina Dinica, Maarten J. Arentsen, 2003). Έλαο παξαγσγφο 

ιακβάλεη έλα Green Label γηα θάζε 10,000 kWh ελέξγεηαο πνπ παξάρζεθε απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη δηαλεκήζεθε ζην δίθηπν. Οη δηαλνκείο θαη νη πειάηεο πνπ 

παξάγνπλ ηε δηθή ηνπο ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ επίζεο Green Labels.  

Οη δηαλνκείο πνπ απνηχγραλαλ sην ζηφρν ηνπο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αγνξάζνπλ 

Green Labels απφ δηαλνκείο κε πεξίζζεηα. Αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη «εηηθέηεο» 

αγνξάδνληαλ ζε πςειφηεξεο ηηκέο εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο ηνπ πξνζηίκνπ απφ ηε κε 

ζπκκφξθσζε. Οη «εηηθέηεο» ίζρπαλ κφλν γηα έλα ρξφλν θαη ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νξίζηεθε ζην 150% ηεο κέζεο ηηκήο ηεο «εηηθέηαο». 

Ζ εκπνξία δηεμαγφηαλ ζπλήζσο κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβνιαίσλ. Ζ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλήιζε πεξίπνπ ζηα 1,500 GWh, αλ θαη ππήξρε δηαθσλία γηα ην αλ 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην ζχζηεκα.  

Σξεηο ζπληζηψζεο ζπλέζεηαλ ηελ ηηκή ηεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζ‘απηφ ην 

ζχζηεκα: α) €3,2-3,8 αλά kWh, κε βάζε ηελ πκθσλία Πξφηππεο Αλαδηαλνκήο 

(Standard Re-delivery Agreement-SAR) κεηαμχ ησλ Οιιαλδψλ δηαλνκέσλ θαη ησλ 

παξαγσγψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, β) €2 αλά kWh, ε κέζε ηηκή ησλ green labels, γ) 

επηδφηεζε παξαγσγήο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ θφξν ν νπνίνο 

επηβαιιφηαλ γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φισλ ησλ κνξθψλ θαη 

θπκαηλφηαλ κεηαμχ €1,34 αλά kWh (1998) θαη €1,95 αλά kWh (2001) (Valentina 

Dinica, Maarten J. Arentsen, 2003). 
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Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε παξάιιεια κε άιινπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο, 

πεξηιακβάλνληαο έλα ζχζηεκα γηα εζεινληηθή αγνξά «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ χπαξμε πνιιαπιψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο 

επηβάξπλε ην δηνηθεηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαηηίαο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 

απνθπγή δηπινχ ππνινγηζκνχ ηεο «πξάζηλεο» ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 1998, ε EnergieNed πήξε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Green Label. Τπήξμαλ επαθέο κε Γεξκαληθέο 

(PreussenElektra, REW), Γαλέδηθεο (Elkraft) θαη Βξεηαληθέο (Eastern, National Wind 

Power) επηρεηξήζεηο γη‘απηφ ην δήηεκα. Ο νιιαλδηθφο φκηινο ENW-NUON αγφξαζε 

ηα πξψηα Green Labels απφ ην Βξεηαλφ παξαγσγφ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, National 

Wind Power φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Σν ζχζηεκα ζηακάηεζε ην 2001, ελ κέξεη επεηδή δελ ήηαλ δηαζέζηκε λέα 

εζεινληηθή ζπκθσλία. Δπηπιένλ, ε παξάιιειε απειεπζέξσζε αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Οιιαλδία πεξηέπιεμε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

πνζνζηψζεσλ. Οη ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ κε ηελ παιηά, κνλνπσιηαθή πξνζέγγηζε 

ήηαλ δχζθνιν λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα θαηάζηαζε ηεο απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν ζχζηεκα groen label 

γη‘απηφ ην ιφγν ππνρψξεζε ην 2001 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ άιιν ζρέδην 

ζπζηήκαηνο.  

Σν 2001, μεθίλεζε έλα λέν ζχζηεκα. Ο εζληθφο δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ, ν TenneT, 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο. Αξρηθά, κφλν ε εγρψξηα παξαγσγή 

«πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζεσξνχληαλ θαηάιιειε γηα πηζηνπνηεηηθά, αιιά απηφ άιιαμε 

ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη πξνβιέςεηο γηα ηελ εηζαγσγή πηζηνπνηεηηθψλ κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο (Renewable Energy Certificate 

System-RECS). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, νη εηζαγσγέο μεπεξλνχζαλ ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή. Μηα κεγάιε πνζφηεηα πηζηνπνηεηηθψλ (πεξίπνπ ηα 2/3) εηζήρζε 

ηελ πεξίνδν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2004. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδφζεθαλ πξνέξρνληαλ 

θπξίσο απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ βηνκάδα (52%) θαη αηνιηθή ελέξγεηα (44%).  

Σν νιιαλδηθφ ζχζηεκα δηαθέξεη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα TGC ζην γεγνλφο φηη 

βαζίδεηαη ζε εζεινληηθή ζπκκεηνρή. Πξνζθέξνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο 

«πξάζηλεο» ελέξγεηαο απαιιαγή απφ ελεξγεηαθνχο θφξνπο (REB: Regulatory Energy 

Tax) (Sorrell S. et al., 2003). Δίραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ κείσζε θφξνπ, 

εάλ παξέδηδαλ ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ην θφξν έλα πνζφ Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηνπο 

παξαδφζεθε (Sijm, 2003). Γειαδή, ην ζχζηεκα πηζηνπνηεηηθψλ δε ζρεηηδφηαλ κε 

ππνρξέσζε πνζφζησζεο, αιιά κε δηάθνξα ζπζηήκαηα θνξναπαιιαγήο θαη 

ελίζρπζεο παξαγσγήο. Ο TenneT παξαθνινπζνχζε ηελ πνζφηεηα ηεο «πξάζηλεο» 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πσινχληαλ θαη επίζεο αλάινγα εμέδηδε ή απέζπξε ηα 

πηζηνπνηεηηθά. 

Σα πηζηνπνηεηηθά ίζρπαλ γηα πέληε ρξφληα θαη αθνξνχζαλ ελέξγεηα πδξνειεθηξηθή 

(< 15 MW), ειηαθή, αηνιηθή, απφ βηνκάδα, παιίξξνηα θαη θχκαηα. Ζ εζεινληηθή 

θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο απέξξηπηε κέγηζηε ηηκή ή πξφζηηκα κε ζπκκφξθσζεο. 

Δπηπιένλ, δελ είρε θαζνξηζηεί νχηε ειάρηζηε ηηκή. Ζ νιιαλδηθή αγνξά παξνπζίαζε 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηηκήο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο πνιηηηθέο: απφ ηελ αξρηθή €50 αλά MWh κέρξη θάηη ιηγφηεξν απφ €10 

αλά MWh ζην ηέινο ηνπ 2003. Οη ηηκέο γηα ηελ εηζαγφκελε βηνκάδα θπκαίλνληαλ 

κεηαμχ €2 θαη €10 αλά MWh. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ηα πηζηνπνηεηηθά έιεγαλ 
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κεηά απφ έλα ρξφλν, θάπνηεο ζηηγκέο νη ππεξπαξνρέο είραλ σο απνηέιεζκα πνιχ 

ρακειέο ηηκέο αγνξάο. Αλ θαη ην ζχζηεκα TGC εθαξκφζηεθε κέζα ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Οιιαλδίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηα αλαλεψζηκα 

(Οδεγία 2001/77/EC), δελ πξνέβιεπε ην αθξηβέο επίπεδν παξαγσγήο «πξάζηλεο» 

ελέξγεηαο πνπ ζα έπξεπε λα επηηεπρζεί. 

Σν ζχζηεκα αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο εγθαζηζηψληαο κηα ιεηηνπξγηθή αγνξά 

πηζηνπνηεηηθψλ θαζψο ε δήηεζε δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Μέξνο ηεο αηηίαο ίζσο 

ήηαλ ε δηαδεδνκέλε αληίιεςε κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ πσο ε «πξάζηλε» ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θφζηηδε πεξηζζφηεξν απφ άιινπ είδνπο ελέξγεηα, αληίζεηα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο απνηέιεζκα, νη ηηκέο ήηαλ πνιχ ρακειέο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2003 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε πξνσζψληαο ηδηαίηεξα ηελ επέλδπζε γηα 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ Βνπιή ςήθηζε ην Ννέκβξην ηνπ 2004 ηελ παχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο αληίζεηα ηηο εγγπεκέλεο ηηκέο (feed-in tariffs) γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκα. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 κέρξη 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ην ζχζηεκα πηζηνπνηεηηθψλ ραξαθηεξίζηεθε απφ έλα 

ζπλδπαζκφ θνξναπαιιαγήο θαη εγγπεκέλσλ ηηκψλ (feed-in tariff). ζνλ αθνξά ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ην ζχζηεκα ζρεηίζηεθε κφλν κε εγγπεκέλεο ηηκέο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ππνθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο (Guarantees of 

Origin) (Bertoldi P. And Rezessy S., 2005).  

 

6.7.8. ΠΟΛΩΝΗΑ 

ηελ Πνισλία ε ππνρξέσζε αθνξά ηνπο πάξνρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ν 

ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ 7,5 % ζε κεηθηή εγρψξηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ην 2010. Γελ ππάξρνπλ πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά κε ηελ 

απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, κφλν Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο (GOs) (ηνλ Οθηψβξην 2005) 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν εκπνξίαο απφ παξάγσγα: ην κέγεζνο ελφο 

παξάγσγνπ εξγαιείνπ είλαη 1 kWh. ιεο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ Guarantees of Origin (GOs). Γελ έρεη νξηζηεί ρξφλνο ηζρχνο γηα ηα παξάγσγα.  

Τπάξρεη ην νλνκαδφκελν « ππνθαηάζηαην ακνηβήο» («substitute fee») ησλ 240 

PLN αλά MWh (πεξίπνπ €60 αλά MWh), ηα ρξήκαηα απφ ην νπνίν πεγαίλνπλ ζην 

Σακείν Πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη επίζεο πξφζηηκν αλαινγηθφ κε ηελ πνζφηεηα ηεο κε 

αγνξαζκέλεο ελέξγεηαο θαη κηα κέζε εηήζηα ηηκή.  

 

6.7.9. ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

Ζ Ρνπκαλία εηζήγαγε ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ ην 2005. Καη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο ε ππνρξέσζε αθνξά ηνπο πάξνρνπο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ελψ ν ζηφρνο ηέζεθε ζην 4,3% ηεο κεηθηήο εζληθήο θαηαλάισζεο. Οη 

ηερλνινγίεο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα πηζηνπνίεζε είλαη ε αηνιηθή, ε βηνκάδα, 

ε ειηαθή θαη ε πδξνειεθηξηθή (θάησ απφ 10 MW, πξηλ ή θαηά ην 2004). 

Σν πξφζηηκν βαζίδεηαη ζηελ ηηκή αγνξάο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζην έηνο κε 

ζπκκφξθσζεο. Κάζε ρξφλν ν ξπζκηζηήο ζέηεη κηα ειάρηζηε θαη κηα κέγηζηε ηηκή γηα 

ηελ ηηκή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ αγνξά.  
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6.7.10. ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

Πξνγξάκκαηα εκπνξίαο γηα ηελ πξνψζεζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ Δπξψπε. Ζ Απζηξαιία 

μεθίλεζε έλα πξφγξακκα παξφκνην κε ην ζχζηεκα εκπνξίαο Πξάζηλσλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001. Ο Τπνρξεσηηθφο ηφρνο Αλαλεψζηκεο 

Δλέξγεηαο (Mandatory Renewable Energy Target-MRET)  απνηειεί έλα ζχζηεκα 

«θαηψηαην φξην θαη πίζησζε» (baseline and credit) (Hugh Outhred and Iain MacGill, 

2000)
 
πηνζεηήζεθε απφ ηε Βνπιή ηεο Απζηξαιίαο ψζηε λα απμεζεί ε πνζφηεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Οη ελεξγεηαθέο πεγέο 

θαη ηερλνινγίεο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη  δηάθνξεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απφβιεηα. Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθά θαχζηκα 

δε ζεσξείηαη θαηάιιειε. Μέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Απζηξαιία ζρεδηάδεη λα 

παξάγεη 9,500 GWh (Renewable Energy (Electricity) Act 2000) επηπιένλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο αλά έηνο κέρξη ην 2010. Σα 9,500 GWh 

αληηζηνηρνχλ ζην 2%
110

 ηεο εηήζηαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Απζηξαιία. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί πσο ππάξρνπλ αξθεηά καθξνπξφζεζκα θίλεηξα γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε 

θαζαξφηεξεο ηερλνινγίαο, νη ξπζκηζηέο φξηζαλ πσο νη ππνρξεψζεηο γηα αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα  ζα επηβιεζνχλ  κέρξη ην 2020. 

Κάζε MWh ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

αληηζηνηρεί ζε έλα πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν εγγξάθεηαη ζε κηα δηαδηθηπαθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη θπβεξλεηηθνί ξπζκηζηέο. πσο θαη ζηα 

επξσπατθά ζπζηήκαηα TGC, νη ρνλδξέκπνξνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη αγνξαζηέο 

κεγάιεο θιίκαθαο σο νκάδα ππνρξενχληαη λα θξαηήζνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 

πηζηνπνηεηηθψλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αγνξάδνπλ ψζηε  

λα επηηχρνπλ ηνλ εζληθφ ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο έκπνξνο ρνλδξηθήο πνπ 

αγνξάδεη 5% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο εζληθά ζε έλα ρξφλν είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

5% ηεο εηήζηαο πνζφζησζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Σν 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν γηα κε ζπκκφξθσζε είλαη A$40 (€24) αλά MWh. 

Οη έκπνξνη ιηαληθήο (ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) κπνξνχλ είηε λα αγνξάζνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα άκεζα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (θη έηζη απνθηνχλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πνζφηεηα ηεο αγνξαζκέλεο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο) είηε λα αγνξάζνπλ επαξθείο πηζηψζεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη 

έκπνξνη ιηαληθήο ζπγθξίλνπλ ηηο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο έλαληη ησλ δαπαλψλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ. 

πσο ζε άιια ζπζηήκαηα εκπνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ, ν MRET εμνπζηνδνηεί ηελ 

Απζηξαιία λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε αλαλεψζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο 

λα δεκηνπξγεί ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ αγνξά ελέξγεηαο.  

 

6.7.11. ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ 

Γεθανθηψ πνιηηείεο πηνζέηεζαλ αμηψζεηο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη 

πνιιέο πνιηηείεο επηηξέπνπλ ηελ εκπνξία πηζηψζεσλ. πσο πεξίπνπ θαη ζηελ Δ.Δ., 

απηά ηα πξφηππα απαηηνχλ έλα ειάρηζην πνζνζηφ παξνρήο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη 
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απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε, ηα Πξφηππα 

Υαξηνθπιαθίνπ γηα Αλαλεψζηκα (renewable portfolio standards-RPS) απαηηνχλ ν 

θάζε πάξνρνο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή λα επηηχρεη ην ειάρηζην πνζνζηφ είηε κε ηελ 

παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο είηε κε ηελ αγνξά πηζηψζεσλ αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο (Renewable Energy Credits-RECs), ηα νπνία είλαη ηζνδχλακα κε ηα 

πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά (Catherine Mitchell, Teresa Anderson, 2000). Σα RECs είλαη 

θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ησλ RPS επεηδή επηηξέπνπλ ζηα πξφηππα λα ξίμνπλ ην βάξνο 

ηεο ζπκκφξθσζεο ζε φινπο ηνπο πάξνρνπο ελέξγεηαο. Πνιηηείεο αλέπηπμαλ κνλαδηθά 

ζρέδηα RPS πνπ βαζίδνληαη ζηελ γεληθή πξνζέγγηζε εκπνξίαο REC. 

Κάπνηεο Πνιηηείεο φξηζαλ βαζκίδεο REC πνπ βαζίδνληαλ ζε ειηθίεο ή ηχπνπο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Μέρξη ην 2009, ε Μαζαρνπζέηε ζα απαηηήζεη ην 4% 

φισλ ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα ζπλνδεχεηαη κε RECs γηα λέεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο (πεγέο πνπ εηζάρζεθαλ κεηά ην 1998). Σν Rhode Island απαηηεί 

ην 2% φισλ ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα ζπλνδεχεηαη κε RECs γηα 

αλαλεψζηκεο πεγέο πξηλ ην 1998 θαη ζα απαηηήζεη (κέρξη ην 2019) ην 14% φισλ ησλ 

πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα ζπλνδεχεηαη κε RECs γηα λεφηεξεο αλαλεψζηκεο 

πεγέο. Απηά ηα ζπζηήκαηα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ  θαη δεκηνπξγνχλ μερσξηζηέο αγνξέο γηα RECs απφ ππάξρνπζεο 

πεγέο θαη RECs απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Σα πξφηππα ηνπ Connecticut νξίδνπλ πσο ην 1.5% (7% κέρξη ην 2010) ησλ 

πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε RECs γηα πεγέο 

θιάζεο I (νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αηνιηθή ελέξγεηα, ελέξγεηα απφ βηναέξην απφ 

ΥΤΣΑ, θπςέιεο θαπζίκνπ, ειηαθή ελέξγεηα, ελέξγεηα απφ θχκαηα/παιίξξνηα, 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη βηνκάδα κε πεξηνξηζκνχο) θαη έλα επηπιένλ 3% ησλ 

πσιήζεσλ λα ζπλνδεχεηαη κε RECs είηε γηα πεγέο θιάζεο I είηε γηα πεγέο θιάζεο II 

(νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηα απφ δεκνηηθά απφβιεηα, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη ελέξγεηα απφ βηνκάδα). Απηφ ην ζχζηεκα πξνσζεί ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη δεκηνπξγεί μερσξηζηέο αγνξέο γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ. 

Πνιιέο απφ ηηο Πνιηηείεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκπνξία ησλ REC ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο απφ πεγέο εθηφο ηεο πνιηηείαο. Έηζη, νη Πνιηηείεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή ησλ REC 

ζε εμσηεξηθνχο πάξνρνπο. Οη πνιηηείεο Maine, Connecticut θαη Massachusetts 

επηηξέπνπλ ζε φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο κέζα ζηε New England (ή ζηα φξηα ηεο 

New England, αλ πξνκεζεχνπλ ηε New England άκεζα) λα θάλνπλ αίηεζε γηα 

πηζηψζεηο. κσο, νη ηξεηο πνιηηείεο έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Κάπνηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε New 

England είλαη θαηάιιειεο λα παξάγνπλ RECs γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο 

πνιηηείεο, ελψ άιιεο ίζσο κπνξνχλ κφλν λα παξάγνπλ RECs γηα κία κφλν πνιηηεία. 

Δπηπιένλ, ηα RECs απφ ηηο Massachusetts, Connecticut θαη Rhode Island ρσξίδνληαη 

ζε βαζκίδεο. Ζ New England Power Pool (NEPOOL)
111

 παξαθνινπζνχλ ηελ εκπνξία 

ησλ RECs ζηε New England θαη ηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. Ζ NEPOOL 

θαηεγνξηνπνηεί θάζε παξαγφκελν REC ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο (γηα παξάδεηγκα., 

νη πνιηηείεο θαη νη βαζκίδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη). Σα πεξηζζφηεξα RECs έρνπλ 

ηζρχ ζε πνιιέο πνιηηείεο, αιιά θαλέλα REC δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά. Έηζη, ην ζχζηεκα ηεο NEPOOL δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

εκπνδίζεη ην δηπιφ ππνινγηζκφ (double-counting) (γηα παξάδεηγκα, κηα αηνιηθή 

                                                           
111

http://www.swiftriverhydro.com/green%20certificates.htm  
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κνλάδα ζην Vermont κπνξεί λα πνπιήζεη δηαθνξεηηθά RECs γηα ηελ ίδηα παξαγφκελε 

ελέξγεηα θαη ζηε Massachusetts θαη ζην Connecticut). Σν ζχζηεκα NEPOOL 

επηηξέπεη ζε πνιηηείεο ζηε New England λα επεθηείλνπλ επηηπρψο ηελ εκπνξία ησλ 

REC πέξα απφ ηα φξηα ηνπο δηαηεξψληαο ηα ζρέδηα RPS. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2005, έλα παξφκνην ζχζηεκα ζηε Βνξεηνδπηηθή Ακεξηθή, ην 

Γπηηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Παξαγσγήο Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο (Western 

Renewable Energy Generation Information System-WREGIS), επέηξεςε ζε έληεθα 

πνιηηείεο θαη δχν Καλαδηθέο επαξρίεο λα ζπληνλίζνπλ ηελ εκπνξία ησλ RECs πέξαλ 

ησλ νξίσλ ησλ πνιηηεηψλ. πσο θαη ην ζχζηεκα NEPOOL, ην WREGIS ζπλδέεη ηα 

πξφηππα γηα ηα RECs θαη εκπνδίδεη ην δηπιφ ππνινγηζκφ. 
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Κεθάιαην 7
ν
 

Σύζηεκα Δκπνξίαο Λεπθώλ Πηζηνπνηεηηθώλ 
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7.1. Οξηζκόο 

Πηζηνπνηεηηθφ είλαη έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη εγγχεζε πσο πξαγκαηνπνηήζεθε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ είλαη κνλαδηθφ, αληρλεχζηκν θαη έρεη 

έλαλ κφλν θάηνρν. Πξέπεη λα είλαη έλα επαξθψο νξηζκέλν πξντφλ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο εμνηθνλφκεζεο (ε 

νπνία δε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη εγγπήζεσλ 

πσο απηή ε εμνηθνλφκεζε δελ ππνινγίζζεθε αιινχ. Δμνηθνλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηξεηο ηξφπνπο: κέζσ επελδχζεσλ ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, 

κέζσ αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη κέζσ αιιαγήο ζε εμσγελείο θαη ελδνγελείο 

ζπλζήθεο (π.ρ. εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, επίπεδα παξαγσγήο, επίπεδα 

θαηνρήο) (Bertoldi P. and Rezessy S., 2005). 

 

7.2. Βαζηθά ζηνηρεία 

Έλα ζχζηεκα εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (TWC scheme) επηηξέπεη ηελ 

εκπνξία «πνζνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» απφ βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Απηά ηα πηζηνπνηεηηθά απνηεινχλ έλα ζρεηηθά λέν είδνο 

ξπζκηζηηθνχ εξγαιείνπ θαη πξνο ην παξφλ βξίζθνληαη ηξία κφλν ζπζηήκαηα (ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γαιιία) ζε ιεηηνπξγία. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη κηθξή πξαθηηθή εκπεηξία φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ θαη κηθξή ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Έλα ζχζηεκα εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία: 

 Λεπθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθθξάδνπλ κηα κεηξήζηκε θαη πηζηνπνηεκέλε 

κνλάδα «εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο» απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη αλαιακβάλνληαη απφ θάπνηα νκάδα. 

 Μηα λφκηκε ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο λα επηηχρνπλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν κεηξήζηκσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πνζνηήησλ 

εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο, πνπ εθθξάδνληαη κέζσ δηαλνκήο θαζνξηζκέλνπ 

πνζνχ (αξηζκνχ) πηζηνπνηεηηθψλ ζην ξπζκηζηή ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ 

ζπκκφξθσζεο. 

 Οκάδεο ηθαλέο λα αλαιάβνπλ δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηξεζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ. 

 Μεραληζκνί εκπνξίαο, ψζηε νη ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ απφ άιιεο νκάδεο σο 

ελαιιαθηηθή αληί γηα ηε δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθψλ απφ δηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο (Sorrell S. et al., 2005). 

Σα Λεπθά πηζηνπνηεηηθά εμππεξεηνχλ επίζεο σο εξγαιείν κέηξεζεο, ψζηε λα 

δειψλνπλ πσο έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ελέξγεηαο έρεη εμνηθνλνκεζεί θαζψο θαη σο 

εκπνξεχζηκν είδνο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νκάδεο λα θαλνχλ ζπλεπείο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηνλ πην απνδνηηθφ φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηξφπν. Απαηηείηαη 

δηάθνξεο νξγαλψζεηο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα λα αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

επηηήξεζεο, πηζηνπνίεζεο, εγγξαθήο θαη εθαξκνγήο (Oikonomou V., Jepma C, 

2005). 
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7.3. ηόρνη 

Άκεζν ζηφρν ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απνηειεί ε 

ελίζρπζε ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο ελέξγεηαο (φρη αλαγθαία). Άιινη ζηφρνη είλαη:  

 Αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο: Τπάξρεη πεξίπησζε ην ζχζηεκα λα κεηψζεη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο ελέξγεηαο. 

 Πεξηβάιινλ: Μπνξεί λα κεηψζεη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε 

εθπνκπψλ CO2 θαη άιισλ αεξίσλ. 

 Πνιηηηθή ηερλνινγηψλ (Technology policy): Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο πνπ δελ είλαη αληαγσληζηηθέο ζχκθσλα κε 

ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο αιιά ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο αγνξάο ηνπο (π.ρ. κηθξν-CHP). 

 Απνηπρίεο αγνξάο: Μπνξεί λα μεπεξάζεη απνηπρίεο ζηελ «αγνξά» γηα 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, φπσο αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ. 

Ζ επέλδπζε ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη δχν αληηζηαζκηζηηθά 

απνηειέζκαηα. Πξψηνλ, ζα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα ην ίδην επίπεδν 

ππεξεζηψλ ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, θσηηζκφο, θηλεηήξηα ηζρχο θιπ.). Γεχηεξνλ, νη 

θαηαλαισηέο κπνξεί λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ελέξγεηαο (έηζη θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο) αθνχ ε ηηκή γη‘απηέο ηηο ππεξεζίεο ζα είλαη κηθξφηεξε. Απηφ 

ην ηειεπηαίν θαηλφκελν νλνκάδεηαη rebound effect θαη ζα δξάζεη ππέξ ηεο κείσζεο 

ηεο εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Μείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αζθάιεηα 

ηξνθνδνζίαο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξ‘φια απηά 

αχμεζε ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ ελέξγεηαο, θπξίσο ζηε ζέξκαλζε, κπνξεί επίζεο λα 

είλαη επηζπκεηή ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ φπσο νη ρακειφκηζζνη. Απηνί νη θνηλσληθνί ζηφρνη είλαη ηδηαίηεξα 

πξνεμέρνληεο ζην ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ «fuel poverty». κσο απηέο νη επελδχζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε αχμεζε ρξήζεο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο (πνπ επηηπγράλεη 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο) ζα ζπλεηζθέξεη ην ιηγφηεξν ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (πνπ επηηπγράλεη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη αζθάιεηα 

ηξνθνδνζίαο). Έηζη, κπνξεί λα ππάξμεη αληίθξνπζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ελφο ζπζηήκαηνο. 

Βέβαηα, θάζε ρψξα ζέηεη αθξηβείο ζηφρνπο πνπ επηζπκεί λα επηηεπρζνχλ. Έηζη, ε 

εκπνξία Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ή αθφκε θαη νκάδσλ 

θαηαλαισηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή. 
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7.4. Υαξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ επηινγέο ζε ζρέζε κε: 

1) Σηο ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο 

2) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ 

3) Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πηζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο 

4) Σελ επηηήξεζε ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

5) Σηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο θαη εθαξκνγήο 

6) Σε ιεηηνπξγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο 

 

7.4.1. ηνρνζεηνύκελεο νκάδεο 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απφθαζε-θιεηδί 

απνηειεί ε επηινγή ζηνρνζεηνχκελσλ νκάδσλ, δειαδή νξγαλψζεσλ ή/θαη αηφκσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά. Πξαθηηθά, ηα 

ηξέρνληα θαη πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα δεζκεχνπλ πεξηζζφηεξν εηαηξίεο ελέξγεηαο 

παξά ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Οη δεζκεπκέλεο νκάδεο θαζνξίδνληαη κε γεληθφ ηξφπν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξηνξίδνληαη ζε εηδηθνχο θνξείο ελέξγεηαο (π.ρ. ειεθηξηζκφο, αέξην) ή ζε εηδηθφ 

ηνκέα ηεο αιπζίδαο ηξνθνδφηεζεο ελέξγεηαο (π.ρ. παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή, 

ιηαληθή πψιεζε, θαηαλάισζε). Οη πξνκεζεπηέο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαζνξίδνληαη επίζεο κε γεληθφ ηξφπν θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζηνρνζεηνχκελεο νκάδεο (π.ρ. πσιεηέο ελέξγεηαο) φπσο επίζεο θαη κε δεζκεπκέλα 

κέξε φπσο νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο (Energy Service Companies – 

ESCOs)
112

.  

 

7.4.2. Πξνζδηνξηζκόο ζηόρσλ 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη απφ πνχ ζα εμνηθνλνκεζεί ε ελέξγεηα, κε ηελ 

πην εκθαλή επηινγή λα είλαη απφ ηνπο πειάηεο ησλ εηαηξηψλ ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ηε 

δέζκεπζε. χκθσλα κε ηα ηξέρνληα θαη πξνηεηλφκελα ζρέδηα Λεπθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, νη ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηε ζπλνιηθή εμνηθνλνκεκέλε ελέξγεηα σο 

απνηέιεζκα επέλδπζεο ζε αηνκηθά έξγα (ζρέδηα) εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ε 

εγθαηάζηαζε ηνίρνπ δηπιήο κφλσζεο ζε θαηνηθίεο. 

Οη ζηφρνη γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηξία 

θξηηήξηα: 
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 Οη ESCOs είλαη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ελφο πειάηε, 

ιακβάλνληαο ζπλήζσο έλα κεξίδην ησλ κεησκέλσλ δαπαλψλ σο εμφθιεζε γηα ηελ εηζαγσγή κέηξνπ 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαβαζκίζεσλ. Γε δεζκεχνληαη, αιιά έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζχζηεκα αθνχ επηηχρνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ιάβνπλ 

Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά (Oikonomou, 2004). (A qualitative analysis of White, Green Certificates and EU 

CO2 allowances, Phase II of the EU SAVE ―White and Green‖ project, Copernicus Institute, NSW-E-

2004-112, Utrecht University, Oikonomou V.) 
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1) Πξσηνγελήο έλαληη ηειηθήο: Οη ζηφρνη κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ή ηειηθήο ελέξγεηαο. Ζ επηινγή εμαξηάηαη απφ ηε 

ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο πνιηηηθήο, 

φπσο ε αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ «fuel 

poverty», πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ λνηθνθπξηά δε δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ 

ζέξκαλζε κε κηθξφ θφζηνο. 

2) Πεξηνδηθφο έλαληη εληαίνπ: Οη ζηφρνη κπνξεί λα θαζνξηζηνχλ γηα έλαλ αξηζκφ 

πεξηφδσλ ζπκκφξθσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάζε ρξφλν ηνπ ζρεδίνπ ή 

θαζνξίδεηαη εληαίνο ζηφρνο γηα ην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ. Οη πεξηνδηθνί ζηφρνη 

κπνξεί λα γίλνληαη απζηεξφηεξνη θάζε πεξίνδν, αλ ηα ζπληζηάκελα ζρέδηα ηνλ 

έλα ρξφλν ζπλερίζνπλ λα απνθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνλ επφκελν 

θαη γηα ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ζρεδίνπ. 

3) Αζξνηζηηθφο έλαληη δηάξθεηαο δσήο: Οη ζηφρνη κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

εμνηθνλφκεζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ ζπκκφξθσζεο ή ζηε ζπλνιηθή 

εμνηθνλνκεκέλε ελέξγεηα πνπ επηηεχρζεθε θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ έξγσλ.
113

 

Οη εληαίνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα πξννξίδνληαη γηα εηαηξίεο (π.ρ. ιηαλνπσιεηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Μηα πηζαλή βάζε είλαη λα 

δηακνηξαζηνχλ νη ζηφρνη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχλ 

θαζέλα απφ απηνχο κέζα ζηηο ζρεηηθέο νκάδεο ή ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο 

πσιήζεηο ζε απηνχο ηνπο πειάηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεζπηζηνχλ θαλνληζκνί γηα ηε 

κεηαρείξηζε λενεηζεξρνκέλσλ θαη γηα αιιαγέο ζην κεξίδην αγνξάο. 

Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζηηο ίδηεο κνλάδεο κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί (π.ρ. kWh εμνηθνλνκεκέλεο πξσηαξρηθήο ελέξγεηαο). Απαηηνχληαη 

επίζεο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θάζε πηζηνπνηεηηθνχ (π.ρ. 1 kWh ή 100 

kWh αλά πηζηνπνηεηηθφ). Κάζε πηζηνπνηεηηθφ ρξεηάδεηαη λα πεξηέρεη ην έηνο 

έθδνζεο, ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη δηάξθεηα εγθπξφηεηαο. Μπνξεί επίζεο λα ελζσκαηψλεη 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο ην ζρεηηθφ θνξέα ελέξγεηαο. 

 

7.4.3. Καζνξηζκόο θαη πηζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο 

Έλα ζέκα – θιεηδί ζηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηεηηθά. Θεσξψληαο πσο 

ηα δεζκεπκέλα κέξε ζην ζχζηεκα είλαη νη ιηαλνπσιεηέο ελέξγεηαο, απαηηνχληαη 

απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

1) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ή θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηπγράλνπλ παξαπιήζηνπο ζθνπνχο, φπσο κεηαηξνπή 

θαπζίκνπ. 
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 Interactions of the EU-ETS with Green and White Certificate Schemes-European Commission 

Directorate –General Environment- Dr David Harrison, Jr/NERA, Steve Sorrell/SPRU, Daniel 

Radov/NERA, Per Klevnas/NERA, Andrew Foss/NERA-NERA Economic Consulting-17 November 

2005 
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2) Δπέλδπζε κφλν ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο ή θαη ζε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο. 

3) Δπέλδπζε πνπ νδεγεί ζε πηζηνπνηεκέλε εμνηθνλφκεζε ή θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνσζνχλ ηέηνηνπ είδνπο επέλδπζε, φπσο νη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο. 

4) Γξαζηεξηφηεηεο κφλν ζηε ρψξα πνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ή θαη ζε άιιεο. 

5) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ελεξγεηαθνχο θνξείο ή θαη 

άιινπο. 

6) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

ή θαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ άιινπο ηνκείο ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο 

ελέξγεηαο. 

7) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή ζε φινπο. 

8) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο ή ζε φιεο ηηο θαηαλαισηηθέο νκάδεο. 

9) πγθεθξηκέλνη ηχπνη ελεξγεηαθά απνδνηηθήο ηερλνινγίαο ή φιεο νη 

ηερλνινγίεο. 

 

7.4.4. Δπηηήξεζε ελεξγεηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ πνζφηεηα ηεο εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο δε δχλαηαη λα ππνινγηζηεί άκεζα, 

αιιά ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ζπγθξίλνληαο ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πνπ 

ππνινγίζηεθε κε κηα ζεσξεηηθή βάζε αλαθνξάο. Ο ξπζκηζηήο επηζπκεί λα 

εμαζθαιίζεη φηη ηα επηιεγκέλα ζρέδηα επηηπγράλνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ 

είλαη επηπξφζζεηε ζε απηή πνπ ζα γηλφηαλ κε ηελ απνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

Λεπθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Ζ πηζηνπνίεζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ελέρεη δχν εηδψλ θηλδχλνπο (Chomitz, 1998). Πξψηνλ, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο πηζηνπνίεζεο εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη επηπξφζζεηε ζε 

απηή πνπ ζα ζπλέβαηλε κε ηελ απνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο (ζθάικα ηχπνπ I). Γεχηεξνλ, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο κε πηζηνπνίεζεο ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκήζεθε ιφγσ εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο (ζθάικα ηχπνπ II). θάικαηα ηχπνπ II κεηψλνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ 

εμνηθνλνκήζεθε απφ ην ζχζηεκα θαη δελ εμαζθαιίδεη επηδνηήζεηο γηα πξνγξάκκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ εμνηθνλφκεζε, ελψ ζθάικαηα ηχπνπ I απνζαξξχλνπλ 

ρξεκαηνδνηήζεηο  ζε έξγα θαη απμάλνπλ ηα ζπγθεληξσηηθά θφζηε. 

Έλα ζέκα – θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο αλαθνξάο είλαη αλ απηή είλαη 

ζηαζεξή (static baseline) ή αλ ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα 

επηηξέπεη κεηαβνιέο ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

(dynamic baseline), φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. 

ρεηηθφ κε ηε βάζε αλαθνξάο είλαη ε δηάξθεηα δσήο (crediting lifetime) ή αιιηψο ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία παξάγνληαη πηζηνπνηεηηθά απφ έλα έξγν. πλήζσο, απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ηερλνινγίεο θαη κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ ηερληθή δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 
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7.4.5. Γηαδηθαζίεο ζπκκόξθσζεο θη εθαξκνγήο 

Δπαξθείο κεραληζκνί ζπκκφξθσζεο θη εθαξκνγήο είλαη αλαγθαίνη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηνχλ ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πηζηνπνηεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ επηηήξεζε, ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ αλαθνξά πξσηνθφιισλ 

γηα ηα έξγα, ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ηα πηζηνπνηεηηθά φπσο επίζεο θαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο κπνξεί λα επηβάιιεηαη κέζσ ρξεκαηηθήο πνηλήο 

πνπ θαζνξίδεηαη σο πξφζηηκν γηα θάζε kWh ελέξγεηαο πνπ δελ εμνηθνλνκήζεθε. 

Απηή ε πνηλή είλαη ζηαζεξή ή ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ αγνξά. 

Σα ζηαζεξά ηέιε δεκηνπξγνχλ έλα αλψηαην φξην ζηηο ηηκέο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

κεηαθξάδεηαη κε ην αλψηαην φξην ζηηο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο ελέξγεηαο. Έλα ζρεηηθά ρακειφ πξφζηηκν κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο 

θηλδχλνπο ζηηο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν ηεο κε 

επίηεπμεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (Jacoby θαη Ellerman, 2004). Αλ ε ρξεκαηηθή 

πνηλή είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηελ πξνζδνθψκελε ηηκή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ αγνξά, 

ην ζχζηεκα γίλεηαη αλάινγν κε ηνλ πβξηδηθφ κεραληζκφ θφξνπ/εκπνξίαο πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Roberts θαη Spence (1976) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα 

παξάδεηγκα, ζην ζχζηεκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  

Δλαιιαθηηθέο εθηφο απφ κηα ζηαζεξή ρξεκαηηθή πνηλή απνηεινχλ ε ππνρξεσηηθή 

αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ ζε πνιιαπιάζην ηεο ηηκήο αγνξάο ή ε επηβνιή απζηεξφηεξσλ 

ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο ζπκκφξθσζεο. Ζ 

ζπκκφξθσζε ζα εθηηκάηαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ (γηα ην ζπγθεληξσηηθφ ζηφρν 

εμνηθνλφκεζεο) ή ζην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ (γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο). Καη ζηηο δχν 

απηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηηξαπεί ζπκβηβαζηηθή πεξίνδνο (πεξίνδνο ράξεηνο) 

ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ εθπιήξσζαλ ην ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ επηπξφζζεηα πηζηνπνηεηηθά. Αλ δελ θαηαθέξνπλ νχηε κέρξη ην ηέινο ηεο 

ραξηζηηθήο πεξηφδνπ λα ζπκκνξθσζνχλ, ζα επηβάιινληαη απζηεξφηεξα πξφζηηκα. 

 

7.4.6. Λεηηνπξγία θαη ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο 

Δπηπξφζζεηνη θαλνληζκνί απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ θαηάζεζε (banking), ην δαλεηζκφ, ηελ εγγξαθή θαη ηελ 

επηηήξεζή ηνπο.  

Έλα πηζηνπνηεηηθφ αληηπξνζσπεχεη κηα απφιπηε πνζφηεηα εμνηθνλνκεκέλεο 

ελέξγεηαο (π.ρ. kWh) πνπ «θαηαλαιψλεηαη» φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζηφρν 

ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο ελφο ζπκκεηέρνληα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζπκκφξθσζεο. 

Ζ θαηάζεζε επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε 

κηα πεξίνδν ψζηε λα εθπιεξσζεί ε δέζκεπζε ζε επφκελεο πεξηφδνπο. Απηή ε 

δπλαηφηεηα ππάξρεη κφλν φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ δηάξθεηα δσήο πνπ μεπεξλά 

ηε πεξίνδν ζπκκφξθσζεο. Έλα πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα έρεη αφξηζηε δηάξθεηα δσήο 

ή λα ιήγεη κεηά απφ θαζνξηζκέλν αξηζκφ εηψλ. 

Ο δαλεηζκφο επηηξέπεη ζην ζπκκεηέρνληα λα «ππν-παξάγεη» πηζηνπνηεηηθά ηε κηα 

πεξίνδν αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε λα «ππεξ-παξάγεη» ηελ επφκελε. Ο δαλεηζκφο 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζε φ‘ηη αθνξά ηε ζπκκφξθσζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πνηλή γηα κε ζπκκφξθσζε κέζσ επηβνιήο απζηεξφηεξσλ κέηξσλ γηα 

επαθφινπζεο πεξηφδνπο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα κε έλα είδνο δαλεηζκνχ. 
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Ζ απνζήθεπζε θαη ν δαλεηζκφο ζπκβαίλνπλ κεηαμχ πεξηφδσλ αλ εθηηκάηαη ην 

κέγεζνο ζπκκφξθσζεο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ. Αλ φκσο εθηηκάηαη ζην ηέινο φινπ 

ηνπ ζρεδίνπ, ε ρξήζε ηνπο ζα είλαη πξνβιεκαηηθή. Γεληθά, ζε έλα ζρέδην Λεπθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ κε πεξηνδηθή εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ζπκκφξθσζεο ζα παξαηεξεζεί 

πεξηζζφηεξε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απ‘φ‘ηη ζε έλα κε κηα κφλν ζπλνιηθή εθηίκεζε 

ζην ηέινο. 

 

7.5. Παξνύζα Καηάζηαζε 

Σν ηηαιηθφ κνληέιν ζπζηήκαηνο TWC ηξνθνδφηεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ζηελ Δ.Δ. (Pavan, 2002). Απφ ηελ άιιε, ην ζρέδην Γέζκεπζεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ παξνπζηάδεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ελφο 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ, κα βαζηθά δε πεξηιακβάλεη εκπνξία 

πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο TWC ελψ είρε δξνκνινγεζεί 

λσξίηεξα, ηειηθά θαζπζηέξεζε κέρξη ην 2006 (Moisan, F., 2005). ζνλ αθνξά άιια 

θξάηε-κέιε, ρψξεο φπσο ην Βέιγην θαη ε Ηξιαλδία, έρνπλ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε εηαηξίεο ελέξγεηαο, αιιά ρσξίο ηελ ελζσκάησζε 

εκπνξίαο, ελψ ελδηαθέξνλ ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο νπεδίαο. 

Ίζσο ε πεξηζζφηεξν ππνζρφκελε θίλεζε είλαη ε πξφζθαηε εηζαγσγή ηνπ δίρξνλνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ Euro White Cert Project πάλσ ζηα ζπζηήκαηα Λεπθψλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
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Ζ πξνηεηλφκελε Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα Σειηθήο Υξήζεο θαη 

ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (COM(2003)739) νδήγεζε ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηελ 

πεξίπησζε ζέζπηζεο μερσξηζηήο Οδεγίαο γηα ηα Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά, αιιά φρη πξηλ 

ην 2012. Ζ ηδέα εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο TWC απαζρφιεζε θαη ηηο ΖΠΑ, αιιά πξνο 

ην παξφλ δελ ππάξρνπλ πξαθηηθέο πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή (Swisher, 2002). 

 

7.5.1. ΗΣΑΛΗΑ 

Σν ηηαιηθφ ζρέδην πξνηάζεθε απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο κε δχν δηαηάγκαηα 

(έλα γηα ηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έλα γηα ηνλ ηνκέα αεξίνπ) πνπ 

εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 αιιά ην ζχζηεκα ηέζεθε ζε ηζρχ κφιηο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2005. Σν ζχζηεκα απηφ απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο δηαλνκήο λα 

επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε πεξίνδν 

πέληε ρξφλσλ. Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή γηα ηελ Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα θαη ην Αέξην (AEEG) 

δηαρεηξίδεηαη ην ζρέδην θαη ν θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζην 

ζηφρν ηεο Ηηαιίαο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζχκθσλα κε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (Harrison D. Jr et al., 2005). 

Ο ξπζκηζηήο AEEG εθαξκφδεη ην ζχζηεκα. Ζ αγνξά νξγαλψλεηαη θαη δηεπζχλεηαη 

απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο GME
115

. Ο GME εγγξάθεη θαη 

εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά, νξγαλψλεη ζπλεδξηάζεηο αγνξάο θαη ξπζκίδεη δηκεξή 
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 Σν Euro White Cert Project μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 θαη πεξηιακβάλεη 14 εξεπλεηηθά θέληξα 

απφ φιε ηελ Δπξψπε. 
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 Gestore del Mercato Elettrico-www.mercatoelettrico.org  
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ζπκβφιαηα OTC
116

. Ο GME δεκηνπξγήζεθε απφ ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο GRTN
117

 θαη είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκα, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο θαη απφζπξζεο 

Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ θαζψο θαη γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο ζηελ αγνξά TGC 

(Bertoldi P. and Rezessy S., 2005).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζρέδην είλαη νη εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

αεξίνπ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100000 πειάηεο (ππάξρνπλ 8 δηαλνκείο ειεθηξηζκνχ 

θαη 22 δηαλνκείο αεξίνπ πάλσ απφ απηφ ην φξην). Πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο 

εζληθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε ENEL, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην 85% ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηάθνξεο κηθξφηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. ινη είλαη 

πειάηεο εθηφο απφ απηνχο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ. 

Δπηβάιιεη εηήζηνπο ζηφρνπο γηα αζξνηζηηθή εμνηθνλφκεζε ζε ρξήζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο. Απηνί νη ζηφρνη απμάλνληαη θάζε ρξφλν θαηά 2,9 Mtoe έσο ηα ηέιε ηνπ 

2009. Σν κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ είλαη 33,7 TWh πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνλ 

πέκπην ρξφλν. Οη δηαλνκείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηε κηζή πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ νπνία έρνπλ δεζκεπηεί. 

Σν αληίζηνηρν ηζρχεη γηα ηνπο δηαλνκείο αεξίνπ φζνλ αθνξά ην αέξην. Απηφ 

αλαθέξεηαη σο «50% φξην». Σν ππνιεηπφκελν 50% ηνπ ζηφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ κείσζεο θαηαλάισζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Σα 

πηζηνπνηεηηθά έρνπλ ηελ ίδηα αμία κε ηνπο ζηφρνπο- (ηφλνη ηζνδπλάκνπ πεηξειαίνπ-

tones of oil equivalent/toe). 

Αηνκηθά ζρέδηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εθαξκφδνληαη απφ ηνπο δηαλνκείο ή 

αλαζέηνληαη ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο. Γηαθξηβσκέλα είλαη ηα 

ζρέδηα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο δελ είλαη 

δηαθξηβσκέλεο. Καηά ηα άιια, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο πνπ λα αθνξά ηελ ηνπνζεζία 

ή ηνλ ηχπν ηνπ ζρεδίνπ. Οη εηαηξείεο πξνκεζεχνληαη κηα επεμεγεκαηηθή ιίζηα κε 14 

θαηεγνξίεο θαη 32 ππνθαηεγνξίεο απφ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. Έρνπλ, φκσο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα αξθεί, σζηφζν λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο AEEG. 

ζνλ αθνξά ηελ επηηήξεζε, ε AEEG πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε 

ηεο εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο πνπ πξνήιζε απφ θάζε ζρέδην κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαη εθδίδεη ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ κέζνδνο επηηήξεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο αθνινπζεί ηξεηο θφξκεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, νλνκαζηηθά: 

1) Μηα πξνζέγγηζε «θξηζείζαο εμνηθνλφκεζεο», φπνπ ε εμνηθνλνκεκέλε 

ελέξγεηα απφ εηδηθέο ηερλνινγίεο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε πξφηππσλ 

παξακέηξσλ. 

2) Μηα κεραληθή πξνζέγγηζε, φπνπ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη απφ 

κηα εμίζσζε κε κία ή δχν παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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 Έλα ζπκβφιαην OTC (over-the-counter contract) είλαη έλα δηκεξέο ζπκβφιαην κέζσ ηνπ νπνίνπ δχν 

κέξε ζπκθσλνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ξπζκηζηεί ζην κέιινλ κηα εκπνξία ή κηα ζπκθσλία. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-counter_(finance)#OTC_contracts) 
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3) Μηα πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ απαηηείηαη κηα βαζηθή γξακκή θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ε θπξηαξρνχζα κεζνδνινγία γηα ηα πξνγξάκκαηα ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε ζηελ 

βηνκεραλία ή ζε δεκφζηα θη εκπνξηθά θηίξηα, ελψ ε ηξίηε είλαη κφλν θαηάιιειε γηα 

επξείαο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα. 

Κπξψζεηο επηβάιινληαη γηα κε ζπκκφξθσζε κε ην ζπλνιηθφ ζηφρν θαζψο θαη γηα ην 

«50% φξην». Απηέο νη πνηλέο θαζνξίδνληαη σο ην αλψηαην φξην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκήο (ζε €/toe) θαη ηεο ηηκήο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ αγνξά, θαη είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 

Απαηηνχληαη ηξεηο ηχπνη πηζηνπνηεηηθψλ – ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αεξίνπ θαη 

άιισλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ – ψζηε λα εθαξκνζηεί ην «50% φξην». Σα πηζηνπνηεηηθά 

έρνπλ ηελ ίδηα αμία φπσο νη ζηφρνη, είλαη κφλν κεξηθψο αληαιιάμηκα θαη έρνπλ 

αλψηαην φξην ρξφλνπ δσήο ηα 5 ρξφληα. Ζ θαηάζεζε (banking) επηηξέπεηαη κέρξη 

φκσο έλα νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ δεδνκέλνπ εηήζηνπ ζηφρνπ. 

Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ Ηηαιία δείρλεη πσο κεγάιε πιεηνςεθία 

πηζηνπνηεκέλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ πξνγξάκκαηα 

ζπκπαξαγσγήο, δεκνηηθήο ηειεζέξκαλζεο θαη δεκφζηνπ θσηηζκνχ. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο αηηήζεηο γηα πηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε 

βάζε ηε κέζνδν «θξηζείζαο εμνηθνλφκεζεο», πνπ απαηηεί κηθξή πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ. Άιια κέηξα θαηάιιεια γηα εμνηθνλφκεζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ηηαιία 

είλαη ελδεηθηηθά ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο (θσηνβνιηατθά, βηνκάδα θιπ), θιηκαηηζκφο ρψξσλ θαη ζέξκαλζε απφ 

αλαλεψζηκα, ππνθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα θαχζε κε αλαλεψζηκσλ κε πην 

απνδνηηθά, πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο ζπζθεπέο θ.α.  

 

7.5.2. ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Σν ζρέδην Γέζκεπζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(UK Energy Efficiency Commitment scheme-EEC) εθαξκφζηεθε ην 2002. Ζ πξψηε 

θάζε ηνπ EEC είλαη γηα ην δηάζηεκα 2002-2005 θαη ε δεχηεξε πην θηιφδνμε θάζε 

είλαη γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008. Ζ θπβέξλεζε πξφηεηλε κηα ηξίηε θάζε απφ ην 2008 

έσο ην 2011. Σν EEC αληηθαηέζηεζε ηα πξνυπάξρνληα Πξφηππα Απφδνζεο 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (Energy Efficiency Standards of Performance – 

EESOP) πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ην 1994 έσο ην 2002.   

χκθσλα κε ην ζρέδην, απαηηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη αεξίνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελεξγεηαθψλ νθειψλ 

κε ηε ρξήζε πξφηππσλ θαπζίκσλ («fuel standardized, lifetime discounted energy 

benefits») κέρξη ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, κέζσ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (νη άιινη ηνκείο εμαηξνχληαη). Καζψο ην EEC ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην (1,4 Mt CO2 /έηνο κέρξη ην 2005 θαη άιια 2,5 Mt CO2 /έηνο 

κέρξη ην 2008), ππάξρεη επίζεο θαη κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή ζπληζηψζα, αθνχ νη 

κηζέο επελδχζεηο αθνξνχλ ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα. Ο ξπζκηζηήο 

ελέξγεηαο , ε Τπεξεζία ησλ Αγνξψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αεξίνπ (Office of 

Gas and Electricity Markets-Ofgem), δηεπζχλεη ην πξφγξακκα. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζην EEC είλαη νη εηαηξείεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

αεξίνπ κε πεξηζζφηεξν απφ 50000 πειάηεο. Οη πάξνρνη δχν θαπζίκσλ έρνπλ 

μερσξηζηέο ππνρξεψζεηο γηα θάζε θνξέα ελέξγεηαο. Αθνχ νη αγνξέο παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ έρνπλ απειεπζεξσζεί, δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο γηα 

ηελ αλάθηεζε θφζηνπο. Οη πάξνρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε φπνην κέζν επηιέμνπλ θαη κνηξάδνληαη ηππηθά ηηο δαπάλεο θάζε 

επέλδπζεο είηε κε ηνπο θαηαλαισηέο είηε κε ηξίηνπο φπσο εηαηξείεο ζηέγαζεο 

(Harrison D. Jr et al., 2005). 

Οη ζηφρνη νλνκάδνληαη ελεξγεηαθά νθέιε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είηε κείσζε 

ρξήζεο ελέξγεηαο γηα ην ίδην επίπεδν ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ είηε βειηησκέλν 

επίπεδν ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ίδην επίπεδν ρξήζεο ελέξγεηαο. Σα ζπλνιηθά 

ελεξγεηαθά νθέιε ζε kWh θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ εθηηκψληαη 

κέζσ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηηο απμήζεηο ζηελ θαηαλάισζε ιφγσ ηεο εηζαγσγήο πην 

απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ (rebound effects). Απηά ηα νθέιε εμνθινχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ κε εηήζην ξπζκφ 6% ζηε θάζε 1 θαη 3,5% ζηε θάζε 

2.  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε εμνηθνλφκεζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλα πξφγξακκα,  

ππνινγίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία, 

ηνλ ηχπν θαπζίκνπ θαη ηελ πξνεμφθιεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 1 ηνπ EEC, νη πάξνρνη ππνρξενχληαλ λα επελδχζνπλ 

ζε κέηξα πνπ ζα απέθεξαλ ελεξγεηαθά νθέιε χςνπο 65 TWh κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2005 

(ε ζπλνιηθή εμνηθνλνκεκέλε ελέξγεηα πξνζέγγηζε ηα 130,2 TWh). Ο αληίζηνηρνο 

ζηφρνο γηα ηε θάζε 2 είλαη 130,2 TWh κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2008. Απηνί νη αξηζκνί 

αλαθέξνληαη ζε ηειηθή ελέξγεηα (final energy). Αλ θαη ν EEC απεπζχλεηαη κφλν ζε 

εηαηξείεο παξνρήο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα ελεξγεηαθά νθέιε 

επηηπγράλνληαη επίζεο κέζσ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ θάζε ηχπν ελεξγεηαθνχ θνξέα. 

Παξ‘φια απηά, ην 50% απηψλ ησλ νθειψλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ επελδχζεηο 

ζε λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο (νκάδα πξνηεξαηφηεηαο – priority group). Ο 

ππνινγηζκφο ησλ νθειψλ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ψζηε λα επηηξέπεη «ειεχζεξνπο 

αλαβάηεο» (free riders). Ο ζπγθεληξσηηθφο ζηφρνο δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ παξνρέσλ 

κε βάζε ηνπο αξηζκνχο ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ, κε πξννδεπηηθά απζηεξφηεξνπο 

ζηφρνπο γηα κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

Αηνκηθά πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είηε εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο είηε αλαζέηνληαη ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο 

ή άιια κέξε. Τπάξρνπλ επίζεο πξνγξάκκαηα πνπ κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Δλψ ππάξρεη επειημία φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απηά ππφθεηληαη ζε έγθξηζε απφ ηε 

ξπζκηζηηθή αξρή. Ζ ξπζκηζηηθή νδεγία θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ηα επηηξεπφκελα 

πξνγξάκκαηα θαη ηα αληίζηνηρα ελεξγεηαθά νθέιε ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

πγθεθξηκέλνη ηχπνη πξνγξακκάησλ – γηα παξάδεηγκα ζπκπαξαγσγή (Combined 

Heat and Power – CHP) θαη πξνζθνξέο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο – δίλνπλ θίλεηξα κέζσ 

θφξκνπιαο ελεξγεηαθψλ νθειψλ. Σν Σκήκα γηα ην Πεξηβάιινλ, ηε Γηαηξνθή θαη ηηο 

Αγξνηηθέο Τπνζέζεηο (Department for Environment, Food and Rural Affairs-DEFRA) 

ππνρξεψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα επηδείμνπλ θαζαξή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζε θάζε 

έξγν πνπ δηεμάγνπλ – γηα παξάδεηγκα, ηα έξγα απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο αγνξάο. 
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Αθνχ ην EEC αζρνιείηαη κε ηα κηθξήο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα, δελ ππάξρεη επηηήξεζε γηα ηα αηνκηθά έξγα. Αληηζέησο, ε πξνζέγγηζε ηεο 

«θξηζείζαο εμνηθνλφκεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζνχλ ηα ελεξγεηαθά νθέιε 

απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Κάζε πάξνρνο ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζην Ofgem γλσζηνπνηψληαο ηα 

κέηξα πνπ ζρεδηάδεη λα πάξεη θαη πνηνο ζα σθειεζεί απφ απηά
118

. Σν Ofgem 

θαζνξίδεη αλ ηα κέηξα πξνθξίλνληαη θαη ρξεζηκνπνηεί θφξκνπιεο γηα λα ππνινγίδεη 

ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ απνθέξνπλ. Δπίζεο, επηηεξεί ηε ζπλνιηθή πξφνδν θάζε 

πάξνρνπ φζνλ αθνξά ην ζηφρν ηνπ θαη ειέγρεη ηα αηνκηθά έξγα ζηελ πνξεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλνο ηξφπνο αλάθηεζεο θφζηνπο. Οη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε ζηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο/αεξίνπ γηα 

ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην αλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ γηα 

νκάδα πξνηεξαηφηεηαο ή κε θαη αλ ην πξφγξακκα εκπεξηέρεη ζεζκηθά ή κε κέηξα. 

Οη πξνκεζεπηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο 

θάζε ρξφλν, παξά κφλν ζην ηέινο θάζε ηεηξαεηνχο πεξηφδνπ. Οη θπξψζεηο γηα κε 

ζπκκφξθσζε δελ είλαη ζαθψο νξηζκέλεο. Αληίζεηα, ε λνκνζεζία θάλεη γεληθή 

αλαθνξά ζηα πηζηνπνηεηηθά ησλ αδεηψλ παξνρήο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – 

κε ηε ζπλέπεηα πσο απηέο κπνξνχλ λα αξζνχλ. Οη πξνκεζεπηέο ρξεηάδεηαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ην ζπλνιηθφ ζηφρν θαζψο θαη κε ηελ αλαινγία ελεξγεηαθψλ 

νθειψλ πνπ απνδίδνπλ ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Σα έζνδα απφ ηε κε 

ζπκκφξθσζε δίδνληαη ζηελ θπβέξλεζε. Οη θπξψζεηο κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζε 

10% ηνπ ηδίξνπ ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Σν EEC δελ πεξηιακβάλεη εκπνξία πηζηνπνηεηηθψλ αιιά επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επηβνιή ππνρξέσζεο εμνηθνλφκεζεο. Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ αηνκηθψλ πξνκεζεπηψλ επηηεξνχληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ ην Ofgem αιιά δελ 

εθδίδνληαη πηζηνπνηεηηθά. Παξ‘φια απηά, ην ζρέδην EEC ελζσκαηψλεη ηελ εκπνξία 

κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, νη πξνκεζεπηέο δχλαληαη λα εκπνξεπζνχλ ηνπο «ζηφρνπο» 

ηνπο (ππνρξεψζεηο) ζην ζρέδην, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο πξνκεζεπηήο λα αλαιάβεη 

ηελ επζχλε γηα έλα κέξνο ηνπ ζηφρνπ άιινπ πάξνρνπ κε αληάιιαγκα ρξεκαηηθή 

ακνηβή. Γεχηεξνλ, νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπνξεπζνχλ ηελ 

«απφδνζή» ηνπο ζην ζρέδην, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο πξνκεζεπηήο λα πνπιά kWh 

ελεξγεηαθψλ νθειψλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζε άιινλ πξνκεζεπηή πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην δηθφ ηνπ ζηφρν απέλαληη ζην EEC. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

εκπνξία ζπκβαίλεη νπνηεδήπνηε ελψ ζηε δεχηεξε κεηά ηελ επηθπξσκέλε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πσιεηή κε ην ζηφρν ηνπ. Οη δχν απηέο κνξθέο εκπνξίαο απαηηνχλ 

έγθξηζε απφ ην Ofgem. Δπίζεο, ε πεξίζζεηα εμνηθνλνκεκέλεο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

γίλεη αληηθείκελν εκπνξίαο ζην εζληθφ ζρέδην εκπνξίαο εθπνκπψλ σο εμνηθνλφκεζε 

άλζξαθα. 

Οη πξνκεζεπηέο πνπ επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην ζηφρν 

ηνπο ζηε θάζε 1, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην επηπιένλ πνπ απέθεξαλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο ζηε θάζε 2 (2005-2008). Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ 

θαηάζεζε (banking). 
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 Οη πάξνρνη εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ φπσο ζπλεηαηξηζκνχο κε πσιεηέο ιηαληθήο γηα 

ηελ πξνψζεζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζθεπψλ, ζπλεξγαζία κε παξφρνπο θνηλσληθήο ζηέγαζεο γηα 

κφλσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θαηαλαισηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ζπλελλνήζεηο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο 

ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά γηα βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο κφλσζεο κέζσ κεηψζεσλ 

ζηνπο θφξνπο. 
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Ζ θάζε 1 ηνπ ζρεδίνπ απνδείρζεθε επηηπρεκέλε κε ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

απνθέξνπλ 47 TWh ελεξγεηαθήο σθέιεηαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004, δειαδή 

πεξηζζφηεξν απφ ηα 3/4 ηνπ ζηφρνπ γηα ην 2005. Σα ζπλνιηθά νθέιε ζχκθσλα κε ην 

Ofgem θαηά κέζν φξν γηα φια ηα λνηθνθπξηά είλαη 13,90 €/έηνο αλά λνηθνθπξηφ κέρξη 

ην 2005 (DEFRA, 2001). Οη κεραληζκνί εκπνξίαο εγείξνπλ κηθξφ ελδηαθέξνλ κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πάξνρσλ λα επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηνπο κέζσ εζσηεξηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. 

Ζ εκπεηξία απφ ηελ πνξεία ηεο θάζεο 1 δείρλεη πσο απφ ηα 86,8 TWh 

εμνηθνλφκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2005 ε πιεηνςεθία – 56% - πξνέξρεηαη απφ 

κέηξα κνλψζεσο (ηνίρνπ θαη ζνθίηαο). Οη ζπκβαηηθνί ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 

(Compact Fluorescent Lamps-CFL) επζχλνληαη γηα ην 25% ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, αθνινπζνχκελνη απφ ηηο ζπζθεπέο (11%) θαη ηα κέηξα ζέξκαλζεο (6%). 

Πεξίπνπ 40000 κέηξα ζρεηίδνληαλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ζηε 

θάζε 1. Ζ ιίζηα κέηξσλ γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ EEC πεξηιακβάλεη κφλσζε 

θνπθσκάησλ (1,7 εθαη.), εγθαηαζηάζεηο ζνθίησλ (1,56 εθαη.), ιέβεηεο (1,2 εθαη.), 

αιιαγή θαπζίκνπ (61000), έιεγρνη ζέξκαλζεο (0,5 εθαη.), ιακπηήξεο θζνξηζκνχ (42 

εθαη.), κφλσζε δεμακελψλ (0,46 εθαη.) θιπ. Δπίζεο ζηα λέα κέηξα ηεο δεχηεξεο 

θάζεο πεξηιακβάλνληαη κηθξν-CHP. πσο θαη ζηελ Ηηαιία, ν ζπλδπαζκφο ηέηνησλ 

πνιηηηθψλ εξγαιείσλ ππεξεηεί πνιιαπινχο ζθνπνχο, γηα παξάδεηγκα θνηλσληθνχο- 

αλαθνχθηζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δε δχλαληαη λα ζεξκαλζνχλ κε κηθξφ θφζηνο (fuel 

poverty
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) (Bertoldi P. And Rezessy S., 2005). 

 

7.5.3. ΓΑΛΛΗΑ 

Ζ Γαιιία μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο εκπνξίαο Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηέζεθε ε εμνηθνλφκεζε 54 TWh 

ηειηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008 θαη αθνξά θπξίσο ηνλ 

νηθηαθφ/ηξηηνγελή ηνκέα, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ. Οη ππνρξεψζεηο 

επηβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, LGP, εγρψξηνπ 

θαπζίκνπ (φρη γηα κεηαθνξέο) γηα θιηκαηηζκφ θαη ζέξκαλζε. Ο ζηφρνο θαηακεξίδεηαη 

κεηαμχ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ εθηηκψκελσλ πσιήζεσλ 

ηνπο. ηα ηέιε ηνπ 2006, δηαλεκήζεθαλ 280 εθαηνκκχξηα kWh ζηηο εηαηξίεο 

Electricite de Strasbours, EDF, Elyo Suez Energie Services θαη Soregies (Mirjam 

Harmelink, Monique Voogt, 2007). 

Γηάθνξα έξγα πξνβιέπνληαη πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά, 

φπσο ε κφλσζε, ε ηνπνζέηεζε δηπιψλ ηδακηψλ, ε εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ζέξκαλζεο, ε αληηθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θαη ιεβήησλ κε άιινπο πην ελεξγεηαθά 

απνδνηηθνχο (ΗΔΣΑ, 2006). Γαιιηθέο δεκνηηθέο αξρέο πξνψζεζαλ ηε ρξήζε 

ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ (Compact Fluorescent Lights-CFLs). Γηα παξάδεηγκα, ε 

ηνπηθή ππεξεζία ελέξγεηαο ADUHME απνθάζηζε λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά 10,000 

CFLs ζε κηα θσκφπνιε 22,000 θαηνίθσλ, ην Clermont Ferrand. Μηα πνζφηεηα 

12,396 CFLs πσιήζεθαλ απφ ηηο ηνπηθέο ππεξαγνξέο θαη απφ ζπλεηαηξηζκνχο 
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 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, Fuel poverty ζεσξείηαη πσο ζπκβαίλεη φηαλ γηα ηε ζέξκαλζε κηαο 

θαηνηθίαο ζε επαξθή επίπεδα ζεξκνθξαζίαο, έλα λνηθνθπξηφ ρξεηάδεηαη λα μνδέςεη πεξηζζφηεξν απφ 

10% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ γηα ηε ζπλνιηθή ρξήζε θαπζίκνπ. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_poverty) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
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εξγαδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 6,000 MWh γηα 6 

ρξφληα.
120

 

Σα πηζηνπνηεηηθά δηαλέκνληαη απφ έλα Δζληθφ Γεκφζην ψκα, ην DRIRE (DRIRE 

- Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement). Ζ ηηκή 

ησλ κεηαβηβάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά θαη ην αλψηαην φξην απηήο θαζνξίδεηαη 

απφ ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν γηα κε ζπκκφξθσζε (20€/ΜWh: ε πιεξσκή ηνπ 

πξνζηίκνπ αθπξψλεη ηελ ππνρξέσζε).  

 

7.5.4. ΦΛΑΜΑΝΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΔΛΓΗΟΤ 

ηε Φιακαλδηθή πεξηθέξεηα Βειγίνπ, έρνπλ επηβιεζεί ππνρξεψζεηο 

εμνηθνλφκεζεο (φρη ζχζηεκα TWC αθξηβψο) ζηνπο 16 δηαλνκείο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ην 2003. Ο εηήζηνο ζηφρνο είλαη 0,58 TWh, νη δξάζεηο απεπζχλνληαη 

ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ζηε κε ελεξγνβφξν βηνκεραλία θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ απφ νπνηαδήπνηε πεγή. Ζ ππνρξέσζε εμνηθνλφκεζεο 

ελζσκαηψλεηαη ζηα ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο ππνρξέσζε δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε Φιακαλδηθή Κπβέξλεζε. 

Γηαθνξεηηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ γηα πειάηεο ρακειήο ειεθηξηθήο ηάζεο (< 1 kV) 

(θπξίσο νηθηαθνί) θαη πειάηεο πςειήο ειεθηξηθήο ηάζεο (>1 kV). Γηα ηνπο πξψηνπο, 

ν ζηφρνο είλαη 10,5% παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 6 ρξφληα απφ ην 2003 

έσο ην 2008 θαη γηα ηνπο δεχηεξνπο 1% εηεζίσο έθαζηνο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ο 

ιφγνο πνπ ν ζηφρνο ησλ θαηαλαισηψλ ρακειήο ηάζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1% 

εηεζίσο είλαη πσο ε Φιακαλδηθή Βνπιή απνθάζηζε λα ρνξεγήζεη δσξεάλ θνππφληα 

(vouchers) γηα ηελ θεθαιή θάζε νηθνγέλεηαο ην 2004 θαη 2005 ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληαιιαρζνχλ κέζσ ηνπ δηαλνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε κε ζπκβαηηθφ ιακπηήξα 

θζνξηζκνχ (πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα) είηε κε ληνπδηέξα ρακειήο παξνρήο είηε κε 

κεηξεηή ελέξγεηαο. Σν 2006 θαη 2007 πξνγξακκαηίδεηαη λα ιάβνπλ θαη ηα άιια κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θνππφλη γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ιακπηήξα θσηηζκνχ (Bertoldi P. 

and Rezessy S., 2005). 

χκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ζηε Φιακαλδηθή πεξηθέξεηα ηνπ Βειγίνπ, θάζε ρξφλν 

θάζε ρεηξηζηήο δηθηχνπ ππνβάιιεη ζρέδην δξάζεο γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. Απηφ ην 

ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ζπλεηδεηνπνίεζε, εθζηξαηείεο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξφηαζε γηα ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

Σν 2003 φινη νη δηαλνκείο ελέξγεηαο εθπιήξσζαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο εθηφο απφ 

έλα δηαλνκέα πςειήο ηάζεο
121

. Οη ζηφρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ιηγφηεξε επέλδπζε 

απ‘φηη αξρηθά πεξίκελαλ. Ο ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην 2004 απμήζεθε 

πεξηζζφηεξν απφ 44% ζε ζχγθξηζε κε ην 2003. Οη ζηφρνη γηα ην 2005 απμήζεθαλ 

ειάρηζηα (έσο 5%) ζε ζρέζε κε ην 2004 ζηα 579 GWh, απφ ηα νπνία ηα 351 GWh 

ζην ηκήκα ρακειήο ηάζεο θαη ηα 228 GWh ζην ηκήκα πςειήο ηάζεο. Σν 2003 ην 

κέζν θφζηνο ησλ κέηξσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ήηαλ 3,7 eurocents/kWhp πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο (δηαθπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 113 eurocents/kWhp). Γηα ην κε νηθηαθφ 

ηνκέα ην κέζν θφζηνο ήηαλ 1,03 eurocents/kWhp πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 

(δηαθπκαίλεηαη κεηαμχ 0,25 θαη 152 eurocents/kWhp). 

                                                           
120

 Euro White Cert Project, White Certificates: concept and market experiences-

www.ewc.polimi.it/documents/EWC_brochure.pdf 

121
 Ζ εκπεηξία ζηε Φιακαλδηθή πεξηθέξεηα δείρλεη πσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νη δηεπζπληέο κηθξήο θιίκαθαο δηθηχσλ πνπ έρνπλ κφλν ιίγνπο πειάηεο πςειήο ηάζεο. 
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Οη ρεηξηζηέο δηθηχνπ ππνβάιινπλ ζην Σκήκα Φπζηθψλ Πεγψλ θαη Δλέξγεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ζρέδηα δξάζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηνλ επφκελν έηνο 

θαη πνπ επίζεο πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο φπσο πξναλαθέξζεθε. Σα κέηξα αλαθέξνληαη ζε φια ηα θαχζηκα 

αδηαθξίησο. Ο ζηφρνο εθθξάδεηαη ζε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επαπμάλεηαη κε παξάγνληα 2,5. Σν Σκήκα κεηά 

αμηνινγεί θαη εγθξίλεη (ή δελ εγθξίλεη) ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ εμνηθνλφκεζεο. Κάζε 

ρξφλν νη ρεηξηζηέο δηθηχνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ ζην Φιακαλδηθφ 

Ρπζκηζηή (VREG) κηα αλαθνξά απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ε πεξίπησζε ειιηπνχο ζπκκφξθσζεο, ν 

ξπζκηζηήο δξνκνινγεί ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή πξνζηίκσλ. Ζ πνηλή 

γηα κε ζπκκφξθσζε είλαη 0,1 €/ kWh θαη ην πξφζηηκν δελ εκπεξηέρεηαη ζην 

ηηκνιφγην. 

 

7.5.5. NEW SOUTH WALES (ΑΤΣΡΑΛΗΑ) 

Σν πξψην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζηνλ θφζκν 

εηζήρζε ζην New South Wales (NSW) ζηελ Απζηξαιία (Energy Efficiency 

Certificate Trading scheme) (MacGill θαη Outhred, 2003). Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί 

κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ζρεδίνπ, ηνπ New South Wales ρεδίνπ Μείσζεο Δθπνκπψλ 

Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme). χκθσλα κε 

απηφ ην ζρέδην πνπ εθαξκφζηεθε ην 2003, νη ιηαληθνί πσιεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη θάπνηεο άιιεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη ζέζεη ζε φιε 

ηελ πνιηηεία ζεκείν αλαθνξάο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπο 7,27 ηφλνπο 

ηζνδχλακνπ CO2 θαηά θεθαιή έσο ην 2007. Απηφ ην επίπεδν (7,27 t CO2e) ζα 

δηαηεξεζεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2012. Ζ Αλεμάξηεηε Ρπζκηζηηθή Δπηηξνπή 

Σηκνιφγεζεο (Independent Pricing and Regulatory Tribunal-IPART) δηεπζχλεη ην 

ζρέδην. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζρέδην απηφ νλνκάδνληαη NSW 

Πηζηνπνηεηηθά Μείσζεο Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ (New South Wales Greenhouse 

Abatement Certificates-NGACs). Έλα πηζηνπνηεηηθφ NGAC αληηπξνζσπεχεη ηε 

κείσζε ελφο ηφλνπ CO2e πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην New South Wales. Σα NGACs δεκηνπξγνχληαη κέζσ: 

 παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ιίγεο εθπνκπέο, 

 δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, 

 δέζκεπζεο άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα ζηα δάζε («carbon sequestration»), 

 βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κεηψλνπλ εθπνκπέο αεξίσλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Έηζη, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη κφλν έλαο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

NGACs θαη αληηπξνζσπεχεη κφλν κηα ζπληζηψζα ηνπ ζρεδίνπ. Τπάξρεη ε ρξεκαηηθή 

πνηλή ησλ AUD 10,50 αλά ηφλν εθπνκπψλ γηα κε ζπκκφξθσζε. 

Δπηηξέπνληαη πέληε θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ζην ζρέδην NSW: 

1) Πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ: 
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 ηξνπνπνηνχλ ηνλ ππάξρσλ ελεξγνβφξν εμνπιηζκφ, δηαδηθαζίεο ή 

ζπζηήκαηα, 

 αληηθαζηζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο κε άιιεο, 

 θαηαζθεπάδνπλ λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαλαιψλνπλ κηθξφηεξα 

πνζά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

2) πξνγξάκκαηα αιιαγήο θαπζίκνπ θαη 

3) παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξνρή απφ ηελ εζληθή 

αγνξά ελέξγεηαο. 
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Κεθάιαην 8
ν
 

Κξίζηκεο Παξάκεηξνη ζηηο Δμεηαδόκελεο Φώξεο 
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8.1. Δηζαγσγή 

Απηφ ην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ηξία ή ηέζζεξα θνηλά 

εξγαιεία. θνπφο είλαη ε εχξεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ απηψλ ησλ θνηλψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηιεγκέλεο ρψξεο, 

δειαδή ζεκεία ζηα νπνία νη ρψξεο απηέο λα δηαθνξνπνηνχληαη ή/θαη ζεκεία πνπ λα 

ζπκπίπηνπλ. 

Οη ρψξεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία θαη ε 

Φηλιαλδία. Ζ Ηηαιία εθαξκφδεη θαη ηα πέληε νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ αλαιχζεθαλ 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Οιιαλδία ηα ηέζζεξα απφ 

απηά (εθηφο ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ θαη ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Λεπθψλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ αληίζηνηρα) θαη ε Φηλιαλδία ηα ηξία απφ απηά. 

 

8.2. Κξίζηκεο Παξάκεηξνη  

Αξρηθά, εμεηάδνληαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε ζχγθξηζε κε ηελ Ηηαιία, κε βάζε ηα 

εμήο ηέζζεξα εθαξκνδφκελα εξγαιεία: χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, 

Πεξηβαιινληηθνί Φφξνη, χζηεκα Δκπνξίαο Πξάζηλσλ θαη Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη αλακθηζβήηεηα ε ρψξα κε ηελ πην εμειηγκέλε θαη 

νξγαλσκέλε θιηκαηηθή πνιηηηθή. Γη‘απηφ θαη δηαθέξεη ζε θάπνηα ζεκεία κε απηήλ ηεο 

Ηηαιίαο. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φια ηα εξγαιεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλα γηα καθξνπξφζεζκε εθαξκνγή ελψ ζε άιιεο ρψξεο γίλνληαη ζπρλά 

αληηθαηαζηάζεηο ησλ εξγαιείσλ κε άιια. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπ 

ζηφρνπ, επηθεληξψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξέρνληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα 

ψζηε λα πξνθαιέζεη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή, ελψ άιια θξάηε ζηξέθνληαη ζε 

εηζαγσγέο αδεηψλ εθπνκπψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ (Οιιαλδία, Φηλιαλδία, Ηηαιία) θαη 

απεπζχλεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κε ηελ Ηηαιία είλαη ε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο λνηθνθπξηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο απφ ππεξβάιινληα θφζηε. 

Μηα θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηεξεχλεζε θαη ζηηο 

ηέζζεξηο ρψξεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηα ηξία θνηλά νηθνλνκηθά εξγαιεία είλαη ε 

πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Παξφιν πνπ, ηα 

εξγαιεία πνιηηηθήο πνπ πξνσζνχλ άκεζα ηηο ΑΠΔ είλαη νη εγγπεκέλεο ηηκέο θαη ηα 

εκπνξεχζηκα Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά, παξαηεξήζεθε πσο ελζαξξχλεηαη ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ θαη απφ ηα ππφινηπα εξγαιεία. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, εθηφο απφ ηα ROCS (ηχπνπ Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά) πνπ 

έρεη εηζάγεη, ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ πνπ ηνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη άδεηεο εθπνκπψλ απφ πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο, ΑΠΔ 

ζηα πιαίζηα ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο 

ρψξεο. Δθηηκήζεθε πσο έξγα CDM/JI ζα πξνζθέξνπλ ην 40% κε 60% ησλ εζληθψλ 

κεηψζεσλ εθπνκπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηελ Ηηαιία ελψ ην 50% γηα ηελ Οιιαλδία. 

Δπίζεο, νη ρψξεο απηέο φρη κφλν απαιιάζζνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

θνξνιφγεζε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζε απηά, αιιά θαη ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο, ηηο εκπνξεχζηκεο άδεηεο θαη 
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πηζηνπνηεηηθά ηα αλαθπθιψλνπλ σο επηδνηήζεηο είηε γηα έξγα ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο είηε γηα πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη κεξηθή 

απαιιαγή απφ ηνλ θφξν CCL γηα επηρεηξήζεηο πνπ κέζα απφ εζεινληηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηελ θπβέξλεζε δεζκεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ. 

 

8.3. Κξίζηκεο παξάκεηξνη ζηηο εμεηαδόκελεο ρώξεο 

Κάζε ρψξα απφ απηέο πνπ εμεηάδνληαη, παξνπζηάδεη θάπνην ζεκαληηθφ ή δηαθνξεηηθφ 

ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ εθαξκφδεη. Απηά ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ αλά εμεηαδφκελε ρψξα: 

 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Δςπωπαϊκό Σύζηημα Δμποπίαρ Γικαιωμάηων Δκπομπών: Ζ θπβέξλεζε 

εηζήγαγε ελεξγεηαθφ θφξν ψζηε λα θαηεπζχλεη ηηο εηαηξίεο ζε εζεινληηθέο 

ζπκθσλίεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ζχζηεκα εκπνξίαο. Οη εηαηξίεο δέρηεθαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ κε κεγάιε πξνζπκία ζην ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ 

επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν απαιιάζζνληαη απφ κεγάιν κέξνο ελεξγεηαθνχ 

θφξνπ ή ιακβάλνπλ ζεκαληηθή επηδφηεζε. 

 Πεπιβαλλονηικοί Φόποι: Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην επέιεμε λα θνξνινγήζεη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο αληί ζε απηφ ηεο εηζφδνπ 

θαπζίκνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή ψζηε λα απνθεπρζνχλ απμήζεηο ζηηο ηηκέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο επέιεμε 

ηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθνχ θφξνπ αληί γηα θφξν άλζξαθα ψζηε λα 

πξνζηαηεπηεί ε βηνκεραλία θάξβνπλνπ ηεο ρψξαο.  

 Σύζηημα Δμποπίαρ Ππάζινων Πιζηοποιηηικών: Έλα αζπλήζηζην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεδίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ε ρξήζε 

κεραληζκνχ (smearback mechanism) γηα «αλαθχθισζε» εζφδσλ απφ κε 

ζπκκνξθσκέλνπο πάξνρνπο ζηνπο θαηφρνπο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (ROCs). Ο 

πάξνρνο πνπ απνηπγράλεη λα θεξδίζεη αξθεηά ROCs εληφο ηνπ έηνπο 

ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη ην έιιεηκκά ηνπ απφ ην OFGEM ζηελ 

ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο απφ ην OFGEM. Σα ρξήκαηα πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ αλαδηαλέκνληαη ζηνπο 

ζπκκνξθσκέλνπο πάξνρνπο ζε αλαινγία κε ηα ROCs πνπ θαηέρνπλ. Έηζη, νη 

θάηνρνη ROCs γηα πξαγκαηηθή παξαγσγή απφ αλαλεψζηκα απνθνκίδνπλ 

φθεινο φρη κφλν απνθεχγνληαο ηε ρξέσζε αιιά ιακβάλνληαο επίζεο 

επηζηξεθφκελα ρξήκαηα απφ ην OFGEM. 

 

Ηηαιία 

 Δςπωπαϊκό Σύζηημα Δμποπίαρ Γικαιωμάηων Δκπομπών: Ζ ρξήζε ησλ 

«επέιηθησλ» κεραληζκψλ ηνπ Κηφην ζην ηηαιηθφ Δζληθφ ρέδην γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθηηκήζεθε πσο πξνζθέξεη 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (40% κε 60%) ησλ εζληθψλ κεηψζεσλ εθπνκπψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 
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 Πεπιβαλλονηικοί Φόποι: Ζ θπβέξλεζε έθαλε ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ κέζσ δεκηνπξγίαο ηακείνπ, απνηακηεχνληαο ην 3% ησλ 

εζφδσλ απφ ην θφξν άλζξαθα.  

 Σύζηημα Δμποπίαρ Ππάζινων Πιζηοποιηηικών: ήκεξα ηα δχν ζπζηήκαηα 

TGC θαη CIP6 (εγγπεκέλεο ηηκέο) ζπγρσλεχηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη νη 

ξπζκηζηέο ησλ έξγσλ ηνπ CIP6 κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα ιακβάλνπλ 

πηζηνπνηεηηθά είηε λα δηαηεξνχλ ηα πξνεγνχκελα ζπκβφιαηά ηνπο (ηηκέο 

πςειφηεξεο ηεο αγνξάο).  

 

Οιιαλδία 

 Δςπωπαϊκό Σύζηημα Δμποπίαρ Γικαιωμάηων Δκπομπών: πκθσλήζεθε πσο 

ην κηζφ πνζνζηφ απαηηνχκελεο κείσζεο εθπνκπψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

εμσηεξηθφ. Σν άιιν 50% ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ, απφ ην νπνίν ηα 

δχν ηξίηα αθνξνχλ κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ην έλα ηξίην 

κείσζε εθπνκπψλ γεληθά αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γχν επηπιένλ θξηηήξηα 

απφ απηά ηνπ EU-ETS εθαξκφζηεθαλ ζηελ Οιιαλδία γηα ηε ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ: α) πξνζσξηλή εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ πνπ εθπέκπνπλ κηθξά 

πνζά CO2 απφ ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο εμαηηίαο ηνπ πςεινχ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, β) ε θαηαλνκή δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ λα ζπλδέεηαη φζν ην δπλαηφ κε ην Benchmarking Energy-

Efficiency covenant θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο (long-term energy-efficiency agreements), ψζηε λα δνζεί 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πεπιβαλλονηικοί Φόποι: Σα έζνδα απφ ηνλ REB ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο 

γηα ηε κείσζε άιισλ θφξσλ (θνηλσληθψλ) πνπ επηβάιινληαλ ζε λνηθνθπξηά 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ, θάηη πνπ 

απνηειεί θνηλφ ζεκείν κε ηηο άιιεο εμεηαδφκελεο ρψξεο. 

 Σύζηημα Δμποπίαρ Ππάζινων Πιζηοποιηηικών: Γε ιεηηνπξγεί θαλέλα απηή ηε 

ζηηγκή, ελψ πξηλ είραλ εθαξκνζηεί δχν ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ πξψηνπ. 

Παξ‘φια απηά, ε εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νιιαλδηθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ζεκαληηθή. Σν νιιαλδηθφ ζχζηεκα δηέθεξε απφ ηα άιια ζπζηήκαηα 

TGC ζην γεγνλφο φηη βαζηδφηαλ ζε εζεινληηθή ζπκκεηνρή. Σν ζχζηεκα 

ζρεηίζηεθε κφλν κε εγγπεκέλεο ηηκέο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ππνθαηαζηάζεθαλ 

απφ ηηο Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο. 

 

Φηλιαλδία 

 Δςπωπαϊκό Σύζηημα Δμποπίαρ Γικαιωμάηων Δκπομπών: Ζ Φηλιαλδία 

επέλδπζε κεγάια θεθάιαηα γηα επελδχζεηο  CDM/JI ζε δηεζλή Σακεία φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζην Prototype Carbon Fund
122

 ηεο World Bank. πλνιηθά, 

φκσο, νη κνλάδεο κείσζεο εθπνκπψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ απηά ηα έξγα 

αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο θηλιαλδηθήο πνζφζησζεο εθπνκπψλ 

γηα ηελ πξψηε πεξίνδν δέζκεπζεο. 

                                                           
122

 Πξψηε πξνζπάζεηα ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζε έξγα κείσζεο ηνπ άλζξαθα, πνπ 

πξνσζήζεθε απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο World Bank ηνλ Ηνχιην ηνπ 1999, 

http://www.prototypecarbonfund.org/splash.html 
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 Πεπιβαλλονηικοί Φόποι: Έθαλε πνιιέο δνθηκέο κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ 

επηβνιή θφξνπ γηα CO2. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θφξνπ γηα ην CO2 κέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 1993, έλαο θφξνο CO2 επηβιήζεθε ζηα ζηεξεά θαχζηκα. Απφ ην 

1994 κέρξη ην 1996, έλαο ζπλδπαζκφο θφξνπ γηα ελέξγεηα θαη γηα CO2 

επηβιήζεθε ζηα ζηεξεά θαχζηκα. Σειηθά, ην 1997, ε Φηλιαλδία επέζηξεςε 

ζηελ θαζαξή θνξνιφγεζε ηνπ CO2.  

 Σύζηημα Δμποπίαρ Ππάζινων Πιζηοποιηηικών: Ζ αγνξά είλαη κηα εληειψο 

εζεινληηθή πξσηνβνπιία απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ Έλσζε Γηαηήξεζεο Φχζεο (Nature Conservation 

Society). Μεξηθά εζληθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ, 

φπσο απηφ, επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή πηζηνπνηεηηθψλ. 
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Σπκπεξάζκαηα-Πξννπηηθέο 
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9.1. πκπεξάζκαηα 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Κιηκαηηθή Πνιηηηθή 

 Οη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

εθθξάδνληαη θπξίσο κε πνιηηηθέο θαη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο φξνο «πνιηηηθά εξγαιεία» πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο ηερληθέο (κέηξα, κεραληζκνχο, πξνζεγγίζεηο, ηαθηηθέο), πνπ δηαζέηεη κηα 

θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο. 

 Πξνεμέρνληα ξφιν ζηηο θιηκαηηθέο θαη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ θαηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνιηηηθήο, δειαδή 

εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη 

κεηξήζηκα. 

 

Οηθνλνκηθά Δξγαιεία γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

1. χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ 

 Γενικά: Σν ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηαζθαιίδεη πεξηθνπή 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνπο θαιππηφκελνπο ελεξγεηαθνχο 

θαη βηνκεραληθνχο θιάδνπο κε ειάρηζην θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία, βνεζψληαο 

έηζη ηα θξάηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην 

πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ζρεηηθά ηηο εθπνκπέο.
123

  

 Παπούζα καηάζηαζη – Ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν είλαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, ην νπνίν κε ηελ ελζσκάησζε (κέζσ ηνπ 

Linking Directive) ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Κηφην, δηεπθνιχλεη ηα 

θξάηε-κέιε ηεο λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σα νθέιε απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ηεο Δ.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ απινπνίεζε ηνπ ηνπίνπ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ψζηε λα 

απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη ε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο, λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθφηεηα θαη λα εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή αθεξαηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

εκπνξίαο εθπνκπψλ. 

 

2. Πεξηβαιινληηθνί Φφξνη 

 Γενικά: Ζ πεξηβαιινληηθή θνξνιφγεζε γηα ηελ ελέξγεηα είλαη ζπλήζσο ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε δηάθνξνπο ηνκείο ζε έλα θξάηνο. Θεσξείηαη πξσηίζησο σο 

εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, αιιά πξαθηηθά άιιεο εζληθέο πνιηηηθέο 

φπσο ε νηθνλνκηθή, ε ελεξγεηαθή θαη ε βηνκεραληθή, ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκφ εηζαγσγήο ηνπ θφξνπ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

επηβνιήο θφξσλ θαζηζηνχλ ην εξγαιείν απηφ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ 

                                                           
123

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1274&format=HTML&aged=1&lan

guage=EL&guiLanguage=en 
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ηελ πιεπξά ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην, εηζήρζε ε 

έλλνηα «εθηξνπή απφ ην θφξν» (tax departure) (Maatta, 1997). Ζ «εθηξνπή 

απφ ην θφξν» αλαθέξεηαη ζε εμαίξεζε απφ θαλνληζηηθφ ή ηδαληθφ 

πεξηβαιινληηθφ θφξν. Γη‘απηφ ην ιφγν, έλα ηέηνην ζχζηεκα «πξάζηλσλ» 

θφξσλ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζπγρξφλσο ζε φια ηα Κξάηε-κέιε ηηο Δ.Δ. 

Μέρξη ζήκεξα νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο εληαίνπ γηα ηελ Δ.Δ. θφξνπ γηα ην 

CO2 έρνπλ απνηχρεη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ δνκψλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαζψο θαη ηηο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία. πζηήκαηα «πξάζηλσλ» 

θφξσλ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηηο Δ.Δ. ε απηέο ηηο ρψξεο ην ράζκα 

κεηαμχ ησλ δαπαλψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη απηψλ ηηο κε αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο έρεη κεησζεί.  

 Παπούζα καηάζηαζη: Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ 

CO2 ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε θπβέξλεζε έιαβε ππφςε θαη ηνπο ζηφρνπο 

ζην βηνκεραληθφ ηνκέα (γηα ελεξγνβφξεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δηεζλή αληαγσληζκφ). Έηζη, ε βηνκεραλία ππφθεηηαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα θνξνινγίαο ή/θαη ζπκκεηέρεη ζε ζχζηεκα 

επαλαρξεκαηνδφηεζεο (refund system) ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη θφξνο γηα 

ην CO2. ηε νπεδία, ν θφξνο γηα ην CO2 δελ εθαξκφζηεθε εμίζνπ γηα φιεο 

ηηο πεγέο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (IEA, 1996, p. 84) θη έηζη ν 

θφξνο απηφο ζεσξήζεθε αλαπνηειεζκαηηθφο (Vehmas J. et al., 1999). 

 

3. Δγγπεκέλεο Σηκέο 

 Γενικά: Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο εηζαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ (ζηαζεξψλ) ηηκψλ 

είλαη ε κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε βειηίσζε θεξδνθνξίαο ησλ κνλάδσλ ηζρχνο. Ο 

πξσηαξρηθφο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ 

πιαηζίνπ γηα επελδχζεηο. Οη καθξνπξφζεζκεο εγγπεκέλεο ηηκέο έρνπλ 

ζεσξεζεί σο ε πην ζηαζεξή κνξθή επηδφηεζεο. Σα ζπζηήκαηα πηζηνπνηεηηθψλ 

ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζηαζεξά, θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θφξνπο, ην εξγαιείν 

απηφ παξέρεη κηα καθξνπξφζεζκε, ζηαζεξή ηηκή γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δηαζέζηκε ζε φινπο. Δπίζεο, ε πψιεζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ ή 

πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ εηήζηα αγνξά είλαη πην απξφβιεπηε απφ έλα 

καθξνπξφζεζκν ζπκβφιαην ζηαζεξήο ηηκήο. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

γηα κηθξνπαξαγσγνχο, νη νπνίνη δε κπνξνχλ λα εμαξηψληαη απφ πνιιαπιά, 

δηαθνξεηηθά έξγα γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

εηζφδεκα απφ θάπνην έξγν. Μηα ηέηνηα ζηαζεξφηεηα δελ είλαη κφλν ιηγφηεξν 

αθξηβή, αιιά θαη πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ αλαλεψζηκεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Οη εγγπεκέλεο ηηκέο εκπλένπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο επελδπηέο θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Απφ ηελ άιιε, ην 

εξγαιείν απηφ επηθξίζεθε πσο είλαη δαπαλεξφ, κε απνδνηηθφ θαη δελ παξέρεη 

αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε θη, έηζη, καθξνπξφζεζκα πσο δελ είλαη ζπκβαηφ 

κε ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Δπξψπε ζηελ νπνία νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ππεχζπλεο γηα 

έλα κεγάιν κεξίδην ηεο ζπλνιηθή παξαγσγήο ηζρχνο (πίεζε απφ ηελ Δ.Δ. ζηε 

Γεξκαλία ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ επηδνηήζεσλ). 

 Παπούζα καηάζηαζη: ηελ Δπξψπε, νη εγγπεκέλεο ηηκέο πξνηηκψληαη απφ 

ηνπο θφξνπο, επεηδή έηζη απνθιείνληαη πεξίπινθεο ζηξαηεγηθέο 
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ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ – πνπ αλαπηχζζνληαη γηα θφξνπο – πνπ ζπλήζσο 

πηνζεηνχληαη ζηηο ΖΠΑ. Παξέρνπλ ζηαζεξφ πιαίζην γηα επελδχζεηο θαζψο νη 

ηηκέο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο παξαγσγήο (Γεξκαλία) θαη 

πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(Γαιιία). Οη κηθξνπαξαγσγνί έρνπλ πιενλέθηεκα, φπσο αλαθέξζεθε, 

παξαπάλσ, θαζψο γηα παξάδεηγκα νη ηηκέο ζηε Γεξκαλία κεηψλνληαη γηα έξγα 

κεγάιεο θιίκαθαο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε πσο απηφ ην εξγαιείν δελ πξνσζεί 

φιεο ηηο ΑΠΔ εμίζνπ. Δηδηθφηεξα, απηνί νη δαζκνί απνδείρζεθαλ πνιχ 

απνηειεζκαηηθνί  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, θπξηφηεξα ζε 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαλία θαη ε Ηζπαλία ή ηελ πξνψζεζε ησλ Φ/Β 

ζπζηεκάησλ ζηελ Ηηαιία. 

 

4. χζηεκα Δκπνξίαο Πξάζηλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

 Γενικά: Ζ ρξνληθή πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ρξνληθή ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη 

παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ε δηάθνξεο ρψξεο, ηα ζρέδηα TGC δηαθφπηνληαη θαη ε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπλερή πνιηηηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα απνηξέςεη 

επίδνμνπο επελδπηέο απφ ην λα αλαιάβνπλ εγρεηξήκαηα πνπ λα βαζίδνληαη 

ζην ζρέδην εκπνξίαο πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. 

 Παπούζα καηάζηαζη: Έρεη δηαθνπεί, γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα TGC ζηελ 

Οιιαλδία, ιφγσ ηεο ειάρηζηεο δήηεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζηελ Απζηξία, 

θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θάιππηε κφλν κηθξήο θιίκαθαο 

πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη ζεκεηψζεθε αχμεζε δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σν STEM αμηνιφγεζε ην ζνπεδηθφ ζχζηεκα θαη πξφηεηλε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, κε ηελ  πην ζεκαληηθή  λα είλαη ε κεηάβαζε απφ έλα 

πξνζσξηλφ ζχζηεκα πνπ αλαλεψλεηαη θάζε δχν ρξφληα ζε έλα κφληκν κε 

καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή δέζκεπζε. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεζλνχο 

εκπνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ κε ηαπηφρξνλε εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο. 

 

5. χζηεκα Δκπνξίαο Λεπθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

 Γενικά: Σν ζρέδην απηφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ππνρξεψζεηο θαη εκπνξία 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξεη 

εμνηθνλφκεζε κε έλαλ απνδνηηθφ σο πξνο ην θφζηνο ηξφπν ζε 

απειεπζεξσκέλεο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ. 

 Παπούζα καηάζηαζη: ηε Φιακαλδία, πεξηθέξεηα ηνπ Βειγίνπ, ην 2003, φινη 

νη δηαλνκείο ελέξγεηαο εθπιήξσζαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο εθηφο απφ έλα 

δηαλνκέα πςειήο ηάζεο
124

. Οη ζηφρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ιηγφηεξε 

επέλδπζε απ‘φηη αξρηθά πεξίκελαλ. Ο ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην 

2004 απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ 44% ζε ζχγθξηζε κε ην 2003. 

Γεληθφηεξα, θάζε ρψξα έρεη πξνσζήζεη θαη αλαπηχμεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

πεξηζζφηεξν απφ άιια, γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

                                                           
124

 Ζ εκπεηξία ζηε Φιακαλδηθή πεξηθέξεηα δείρλεη πσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νη δηεπζπληέο κηθξήο θιίκαθαο δηθηχσλ πνπ έρνπλ κφλν ιίγνπο πειάηεο πςειήο ηάζεο. 
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απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή εγγπεκέλσλ ηηκψλ. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 

παξακέλεη ε ρψξα κε ηελ πεξηζζφηεξν εμειηγκέλε θιηκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε. 

Πνιιέο ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ζρεδηάζνπλ ηε δηθή ηνπο 

θιηκαηηθή πνιηηηθή, έρνπλ σο πξφηππν ηα Δπξσπατθά κνληέια.  

 

Κξίζηκε παξάκεηξνο 

 Ηνωμένο Βαζίλειο: Σα νηθνλνκηθά πνιηηηθά εξγαιεία πνπ εθαξκφδνληαη είλαη 

αιιεινζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη παξέρνπλ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 Ιηαλία: Ζ Ηηαιία είλαη ε ρψξα πνπ εθαξκφδεη ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά 

εξγαιεία απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο, ρσξίο ηδηαίηεξεο αιιαγέο. 

 Ολλανδία-Φινλανδία: Απηέο νη δχν ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ 

«ραιαξή» θαη παξφκνηα θιηκαηηθή πνιηηηθή. 

 

 

9.2. Πξννπηηθέο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε είλαη: 

Δμέηαζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε άιια είδε εξγαιείσλ πνιηηηθήο γηα 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

 Θα κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ άιια πνιηηηθά εξγαιεία 

πνπ εθαξκφδνληαη παγθνζκίσο, φπσο νη εζεινληηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (γηα δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

(Research and Development-R&D) ή γηα θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο εθπνκπψλ) 

θαη εξγαιεία ηχπνπ «Δπηβνιή θαη Έιεγρνο» («Command and Control»), ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ πξφηππα φπσο αλψηαηα επίπεδα ξχπαλζεο, κέζα απφ 

ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο. 

 

Δμέηαζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο γηα νηθνλνκηθά θαη άιια εξγαιεία θιηκαηηθήο 

θαη ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

 Θα κπνξνχζε λα γίλεη αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε 

νηθνλνκηθά θαη άιια πνιηηηθά εξγαιεία γηα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο 

απηέο ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο, νη νπνίεο θάλνπλ δεηιά βήκαηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 

Γηεξεύλεζε πηζαλήο ελαξκόληζεο ησλ νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (π.ρ. ζε επξσπατθό επίπεδν) 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή δηαθέξεη αλά ρψξα ζε ζρέζε κε ηα ππνρξεσκέλα κέξε, ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ  θαιχπηεη θιπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, έλα 

ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα ζε επξσπατθφ ή παγθφζκην επίπεδν παξνπζηάδεηαη 

δχζθνια εθηθηφ. Σα ελδερφκελα πιενλεθηήκαηα ελφο ελαξκνληζκέλνπ 

δηεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεθηηκεζνχλ κε ηα ελδερφκελα 
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κεηνλεθηήκαηα. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ππνγξακκίδνληαη ηα κεγάια νθέιε, 

νη πξνθιήζεηο θαη νη ιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαξκφληζε.  

 

Γηεξεύλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ εθαξκνδόκελσλ πνιηηηθώλ 

εξγαιείσλ ζε επξσπατθή θαη παγθόζκηα θιίκαθα 

 Ζ εηζαγσγή λένπ πνιηηηθνχ εξγαιείνπ ζηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο 

κηαο ρψξαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ήδε εθαξκνδφκελσλ 

κέηξσλ νδεγψληαο ζε βέιηηζηε πνιηηηθή κίμε θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Τπάξρεη, φκσο θαη ε πεξίπησζε λα κεηξηαζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Θα κπνξνχζε, επνκέλσο, λα 

δηεξεπλεζεί ν ζπλδπαζκφο νξηζκέλσλ εξγαιείσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ρσξψλ. 
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