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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-374/04 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ» ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι οι εκ των υστέρων µειώσεις τις οποίες προβλέπει το γερµανικό 
εθνικό σχέδιο κατανοµής δεν είναι σύµφωνες µε τα κριτήρια της οδηγίας περί θεσπίσεως 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας 

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ θεσπίζεται σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας, προκειµένου να προωθηθεί η µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου, ιδίως του διοξειδίου του άνθρακα, κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους 
και οικονοµικώς αποτελεσµατικό. Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από τις εγκαταστάσεις που 
απαριθµούνται στην οδηγία υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση και χορήγηση δικαιωµάτων 
που κατανέµονται σύµφωνα µε εθνικά σχέδια κατανοµής (ΕΣΚ). Εφόσον ένας φορέας 
εκµεταλλεύσεως κατορθώνει να µειώσει τις εκποµπές του, µπορεί να διαθέσει τα πλεονασµατικά 
δικαιώµατά του σε φορείς εκµεταλλεύσεως εγκαταστάσεων των οποίων οι εκποµπές 
υπερβαίνουν το όριο.  

Στις 31 Μαρτίου 2004, η Γερµανία κοινοποίησε στην Επιτροπή το ΕΣΚ της για την περίοδο 
2005-2007. Το ΕΣΚ αυτό προβλέπει, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα µειώσεως, σε ορισµένες 
περιπτώσεις τις οποίες καθορίζει, της ποσότητας των δικαιωµάτων που χορηγούνται σε µια 
εγκατάσταση κατά την περίοδο κατανοµής. Αυτές οι εκ των υστέρων µειώσεις προβλέπονται, 
ιδίως, στις εξής περιπτώσεις:  

• οι ετήσιες εκποµπές εγκαταστάσεως είναι µικρότερες από το 60 %  του µέσου όρου των 
ετήσιων εκποµπών της κατά την περίοδο αναφοράς, 

• φορέας εκµεταλλεύσεως θέτει σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που αντικαθιστά 
παλαιότερη της οποίας το παραγωγικό δυναµικό ήταν µεγαλύτερο, 

• ο πραγµατικός όγκος της παραγωγής εγκαταστάσεως που άρχισε να λειτουργεί το 2003 ή 
το 2004 είναι µικρότερος από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί, 



• το πραγµατικό επίπεδο δραστηριότητας εγκαταστάσεως που άρχισε να λειτουργεί µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2005 είναι χαµηλότερο του δηλωθέντος επιπέδου δραστηριότητας. 

Το γερµανικό ΕΣΚ προβλέπει επίσης ότι τα δικαιώµατα εκποµπής τα οποία δεν χορηγήθηκαν ή 
ανακλήθηκαν µεταφέρονται στο απόθεµα. Τα δικαιώµατα αυτά είναι διαθέσιµα για τους 
νεοεισερχοµένους οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο γερµανικό έδαφος. 

Η Επιτροπή, µε απόφαση της 7ης Ιουλίου 2004, έκρινε ότι τα µέτρα εκ των υστέρων 
προσαρµογής που προέβλεπε το γερµανικό ΕΣΚ δεν ήταν σύµφωνα µε ορισµένα από τα 
κριτήρια του παραρτήµατος III της οδηγίας και ζήτησε την κατάργησή τους. Η Γερµανία ζήτησε 
από το Πρωτοδικείο να ακυρώσει την απόφαση αυτή.  

Το Πρωτοδικείο, µε την απόφαση που εξέδωσε σήµερα, εξετάζει τη νοµιµότητα της εκτιµήσεως 
της Επιτροπής περί της νοµιµότητας των εκ των υστέρων προσαρµογών που προβλέπει το 
γερµανικό ΕΣΚ ως προς τα κριτήρια µε τα οποία, κατά την Επιτροπή, δεν είναι σύµφωνες οι 
προσαρµογές αυτές.  

Η υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία περί του ότι το ΕΣΚ πρέπει να περιέχει πίνακα των 
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, στον οποίο αναγράφονται οι 
ποσότητες δικαιωµάτων που πρόκειται να διατεθούν σε καθεµία (υπ’ αριθ. 10 κριτήριο) 

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή παρερµήνευσε το περιεχόµενο του κριτηρίου αυτού, 
όπως ερµηνεύεται µε γνώµονα τους σκοπούς της οδηγίας, καθόσον έκρινε τις επίµαχες εκ των 
υστέρων προσαρµογές αντίθετες προς τις διατάξεις της οδηγίας.  

Το Πρωτοδικείο επισηµαίνει ότι ο κύριος δεδηλωµένος σκοπός της οδηγίας είναι η ουσιώδης 
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Στο πλαίσιο της επιδιώξεως του σκοπού αυτού, θα 
πρέπει, πάντως, µε την κατανοµή των δικαιωµάτων, να επιδιώκονται ορισµένοι «επιµέρους 
σκοποί», όπως η προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και η αποτροπή 
στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό.  

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι το γεγονός και µόνον ότι οι επίµαχες εκ των υστέρων προσαρµογές 
ενδέχεται να αποτρέψουν τους φορείς εκµεταλλεύσεως από το να µειώσουν τον όγκο της 
παραγωγής τους και, συνεπώς, τα ποσοστά εκποµπών τους, δεν αρκεί για να θέσει υπό 
αµφισβήτηση τη νοµιµότητα των προσαρµογών ως προς το σύνολο των σκοπών της οδηγίας, 
όπως τον σκοπό της διασφαλίσεως οικονοµικά αποδοτικών και αποτελεσµατικών συνθηκών, τον 
σκοπό της µειώσεως των εκποµπών µέσω τεχνικών βελτιώσεων και τον σκοπό της 
διασφαλίσεως της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και των όρων του ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή δεν απέδειξε, εποµένως, ότι η υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία να 
αναγράφονται, στο ΕΣΚ, τα δικαιώµατα που πρόκειται να διατεθούν στις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του κράτους µέλους όσον αφορά τον τύπο και 
τα µέσα µεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο υπό την έννοια της απαγορεύσεως 
εφαρµογής στη Γερµανία των εκ των υστέρων προσαρµογών.   

Η απαγόρευση διακρίσεων µεταξύ επιχειρήσεων ή τοµέων, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν αθέµιτα 
ορισµένες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες (υπ’ αριθ. 5 κριτήριο) 

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι οι εκ των υστέρων προσαρµογές που 
ισχύουν για τους νεοεισερχοµένους αντιβαίνουν στην απαγόρευση διακρίσεων. 

Επισηµαίνεται ότι ούτε από την προσβαλλόµενη απόφαση ούτε από τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής προκύπτει για ποιόν λόγο και σε ποιο βαθµό η κατάσταση των νεοεισερχοµένων 
προσοµοιάζει ή διαφέρει αυτής των άλλων φορέων εκµεταλλεύσεως όσον αφορά την εφαρµογή 
των εκ των υστέρων προσαρµογών. 



Το επιχείρηµα της Επιτροπής ότι η δυνατότητα µεταγενέστερης διορθώσεως της ποσότητας των 
δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν ευνοεί τους νεοεισερχοµένους, καθόσον τους επιτρέπει να 
υπερεκτιµήσουν τον όγκο της παραγωγής τους κατά την κατάθεση της αιτήσεως για χορήγηση 
δικαιωµάτων, καθιστά δε λιγότερο αυστηρούς τους ελέγχους των γερµανικών αρχών, είναι 
προδήλως αντιφατικό και πολλαπλώς εσφαλµένο.  

Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι η Επιτροπή παρερµήνευσε τις προϋποθέσεις εφαρµογής της 
αρχής της ίσης µεταχειρίσεως καθόσον δεν απέδειξε ότι παρόµοιες καταστάσεις 
αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο.  

Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο ακυρώνει την απόφαση καθόσον µε αυτήν η Επιτροπή 
έκρινε ότι τα µέτρα εκ των υστέρων προσαρµογών που προβλέπει το γερµανικό ΕΣΚ δεν 
είναι σύµφωνα µε τα κριτήρια της οδηγίας και ζητεί την άρση τους.  

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG ES CS DE EL EN ET FR HU IT NL PL PT RO SK SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-374/04  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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