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ΣταματIα ΛεοντAρα, Δικηγόρος, Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία*

B. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών (ΣΕΔΕ) σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πο-
λιτική των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
ρυθμίσεις σχετικά με τον μηχανισμό αντιστάθμισης έμμε-
σου κόστους εκπομπών CO2, έχουν ως αποτέλεσμα την 
υπέρμετρη επιβάρυνση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

α. Η λογική πίσω από το ΣεΔε
1. Το 2005 τέθηκε σε εφαρμογή το Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων του θερμοκηπίου 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2003/87/ΕΚ). Το 
ΣΕΔΕ αποτελεί το κυριότερο μέσο για την επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση εκπομπών 
αερίων κατά 20% μέχρι το 2020 και κατά τουλάχιστον 40% 
μέχρι το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
2. Με το ΣΕΔΕ εισάγονται τα δικαιώματα εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα και των λοιπών αερίων του θερμοκη-
πίου (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6), τα οποία οι εται-
ρείες (ενεργοβόρες βιομηχανίες, παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας και αεροπορικές εταιρείες) πρέ-
πει να προμηθεύονται για τη διενέργεια των ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων που ορίζονται στην άνω Οδηγία. Ανάλογα 
με τις συνολικές πιστοποιημένες εκπομπές τους, οι εται-
ρείες θα πρέπει παραδώσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα 
εκπομπών. Ο περιορισμένος αριθμός των δικαιωμάτων 
και η αυξομείωση της ζήτησης προσδιορίζει την αξία τους 
και έτσι τα δικαιώματα λειτουργούν ως ιδιότυπο «συνάλ-
λαγμα» στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.
3. Μέχρι σήμερα ένας αριθμός δικαιωμάτων κατανέ-
μεται δωρεάν στις εταιρείες, αλλά για να καλύψουν 
τις υπόλοιπες εκπομπές τους, οι τελευταίες θα πρέ-
πει είτε να αγοράσουν επιπλέον δικαιώματα είτε να 
αντλήσουν από το πλεόνασμα των δικαιωμάτων που 
διαθέτουν από τα προηγούμενα έτη. Εντός ορίων, 
μπορούν, επίσης, να προμηθευτούν πιστωτικά μόρια 
από αναγνωρισμένα προγράμματα εξοικονόμησης 
εκπομπών ανά τον κόσμο. Επιπλέον, τα δικαιώματα 
εκπομπής και τα πιστωτικά μόρια που παραμένουν 
αχρησιμοποίητα μπορούν να αποτελέσουν αντικεί-
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μενο εμπορίας μεταξύ των εταιρειών, αν οι εταιρείες κρί-
νουν ότι διαθέτουν επαρκές πλεόνασμα.
4. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις αποκτούν κίνητρο 
να μειώσουν τις εκπομπές τους επενδύοντας σε τεχνολο-
γίες υψηλής αποδοτικότητας ή να στραφούν σε πιο φιλι-
κές για το περιβάλλον πηγές ενέργειας.

Β.  μεταρρυθμίσεις και αύξηση των τιμών 
των δικαιωμάτων εκπομπής

5. Το ΣΕΔΕ σήμερα βρίσκεται ήδη στην τρίτη φάση του 
(2013-2020). Με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έλα-
βαν χώρα στην αρχή του έτους 2013 εισήχθη ανώτατο όριο 
εκπομπών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 
μειώνεται κατά 1.74% κάθε χρόνο. Επιπλέον, σε όλους 
τους τομείς, πλην της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ξεκίνησε η προοδευτική στροφή προς τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων, αντί της προηγούμενης δωρεάν κατανομής 
τους (“cap and trade”). 
6. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να 
αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών ήδη 
από το 2013. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται βαθ-
μιαία οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών και το κόστος 
αυτό των ηλεκτροπαραγωγών να μετακυλίεται τελικά 
στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας.
7. Η αυξητική αυτή τάση των τιμών αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα για το διάστημα από τον Ιανουάριο 
του έτους 2017 έως τον Αύγουστο του έτους 2018:

Πηγή: https://www.carbontracker.org/reports/ 
carbon-countdown/
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8. Επιπλέον, από στοιχεία σχετικά με τη μέση σταθμι-
σμένη τιμή δικαιωμάτων εκπομπής ανά μήνα που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λ.ΑΓ.Η.Ε., ο οποίος από 
το έτος 2014 εκτελεί τα καθήκοντα του Εκπλειστηριαστή 
(Auctioneer) των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα στις δημοπρασίες 
που πραγματοποιούνται στην Κοινή Πλατφόρμα πλειστη-
ριασμών του EEX, φαίνεται ότι η τιμή από τον Νοέμβριο 
του έτους 2017 έως σήμερα έχει τριπλασιαστεί:

Πηγή: http://data1.lagie.gr/pls/apex/f?p=109:6:0::NO
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9. Μάλιστα, η τάση στις τιμές των δικαιωμάτων εκπο-
μπής θα παραμείνει ανοδική, καθώς από τον Ιανουάριο 
του έτους 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί το Αποθεματικό 
για τη σταθερότητα της αγοράς (Market Stability Reserve). 
Το Αποθεματικό αυτό αποτελεί συστημικό μέτρο το οποίο 
σκοπεύει να οδηγήσει στη μείωση του πλεονάσματος των 
δικαιωμάτων εκπομπών κατά 24%. Στόχος είναι να αντιμε-
τωπιστεί το πλεόνασμα των δικαιωμάτων εκπομπών που 
είχε δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία 
είχε περιορίσει τις εκπομπές, και λόγω της αυξημένης εισ-
ροής πιστωτικών μορίων από άλλα προγράμματα εξοικο-
νόμησης εκπομπών. 

10. Επιπλέον, κατά την τέταρτη φάση του ΣΕΔΕ (2021-
2030) το ανώτατο όριο εκπομπών για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μειώνεται κατά 2.2% κάθε χρόνο, γεγονός που 
θα οδηγήσει σε αύξηση της σπανιότητας των δικαιωμάτων 
και σε συνακόλουθη αύξηση των τιμών.

Γ. αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
11. Η παραπάνω αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων 
εκπομπών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χρεώ-
σεων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις 
CO2, σύμφωνα με τις αρχές τιμολόγησης που έχουν εγκρι-
θεί από τη ΡΑΕ, εντάσσονται στο ανταγωνιστικό σκέλος 
της τιμής. Η ΔΕΗ και μία μερίδα προμηθευτών έχει συμπε-
ριλάβει στα τιμολόγια της για τους πελάτες υψηλής και 
Μέσης Τάσης ρήτρα αναπροσαρμογής CO2 με βάση την 
οποία όσο αυξάνονται οι τιμές των δικαιωμάτων εκπο-
μπής, αυξάνεται και η χρέωση κόστους εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα. Μία άλλη μερίδα προμηθευτών απορ-
ροφά τα αυξανόμενα κόστη, αλλά όσο η ανοδική πορεία 
των τιμών διατηρείται, τόσο πιθανότερο είναι να αναθεω-
ρηθεί η τιμολογιακή αυτή πολιτική.

12. Βέβαια, από το 2014 έχει τεθεί σε εφαρμογή, σε 
συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες 

(2003/87/ΕΚ και 2009/29/ΕΚ) και ανακοινώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας μηχανισμός αντιστάθμι-
σης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 για επιχειρή-
σεις τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρ-
ροής άνθρακα, δηλαδή σε κίνδυνο μεταφοράς της επι-
χείρησης σε άλλη χώρα με ελαστικότερους περιβαλλο-
ντικούς κανόνες και χαμηλότερα σχετικά κόστη.

13. Όμως, επειδή το κόστος εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στα τιμολόγια της ΔΕΗ υπολογίζεται με βάση τη 
μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής CO2, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε τον προηγούμενο της χρέωσης μήνα στο 
Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων, ενώ οι επιχειρήσεις 
αποζημιώνονται μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης με 
βάση τη μέση τιμή των ρύπων του προηγούμενου έτους 
και οι τιμές των ρύπων, όπως φαίνεται από τα διαγράμ-
ματα, αυξάνονται, το ποσοστό της αντιστάθμισης μειώ-
νεται.

Δ. Συμπέρασμα
14. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από το συνδυασμό των 
εξής παραγόντων, δηλαδή, της αύξησης των τιμών των δι-
καιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, της μεθό-
δου τιμολόγησης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας 
για τα κόστη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία 
βασίζεται στις πιο πρόσφατες αυξημένες τιμές και παράλ-
ληλα, της ενίσχυσης των επιχειρήσεων από τον μηχανι-
σμό αντιστάθμισης που υπολογίζεται με βάση τις παλαι-
ότερες και χαμηλότερες τιμές, το κόστος CO2 στο λογα-
ριασμό ηλεκτρικής ενέργειας πελατών μέσης και υψηλής 
τάσης αυξάνεται.

15. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί η δυσμενής αυτή 
εξέλιξη, είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση της μεθόδου 
τιμολόγησης των προμηθευτών με τη μέθοδο υπολογι-
σμού της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 
CO2.

ΠερΔικ






