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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 733/9-12-2020 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.
Σαρακιώτη Ιωάννη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας
γνωστοποιούµε ότι:
Το πράσινο τέλος δεν πρέπει να συγχέεται τελολογικά µε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το πράσινο
τέλος είναι µια ειδική µορφή φόρου άνθρακα (“carbon tax”), ένα αντικίνητρο επιλογής ενός ρυπογόνου
καυσίµου στον τοµέα των µεταφορών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι µείωσης εκποµπών Αερίων του
Θερµοκηπίου (ΑτΘ) και να αντιµετωπισθεί η κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε το ΕΣΕΚ (Β’ 4893/31.12.2019).
Το πράσινο τέλος είναι το αναγκαίο συµπλήρωµα, επιπλέον του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων
ρύπων, στη διεθνώς αναγνωρισµένη πρακτική του carbon pricing, και αναγνωρίζεται τόσο από τις διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές όσο και από την οικονοµική επιστήµη ως το αποτελεσµατικότερο εργαλείο για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Άλλωστε, το πράσινο τέλος θα βοηθήσει στη µετατόπιση του βάρους της
περιβαλλοντικής ζηµιάς πίσω σε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή και µπορούν να τη µειώσουν.
Επιπλέον, το ανωτέρω τέλος, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, δίνει ένα οικονοµικό σήµα και οι ρυπαίνοντες
αποφασίζουν από µόνοι τους εάν θα διακόψουν τη ρυπογόνα δραστηριότητά τους και εάν θα µειώσουν τις
εκποµπές ή θα συνεχίσουν να ρυπαίνουν και να πληρώνουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός περιβαλλοντικός
στόχος επιτυγχάνεται µε τον πιο ευέλικτο και οικονοµικό τρόπο για την κοινωνία. Το πράσινο τέλος προωθεί
επίσης την καθαρή τεχνολογία και την καινοτοµία, τροφοδοτώντας νέους παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης
χαµηλού αποτυπώµατος εκποµπών άνθρακα.
Ο δικαιολογητικός λόγος για τον οποίο επιβάλλεται το πράσινο τέλος, το οποίο δεν συνιστά φόρο αλλά
τέλος ειδικού σκοπού, είναι η επιτακτική ανάγκη µείωσης των εκποµπών ΑτΘ όπως προαναφέραµε και όχι η
χρηµατοοικονοµική ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ. Θεσπίζεται απλώς η δυνατότητα, έσοδα από την είσπραξή του να
διατίθενται και υπέρ του ΕΛΑΠΕ. Τα έσοδα από το τέλος θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού, ο
οποίος συνίσταται στη χρηµατοδότηση πράσινων έργων και δράσεων και συγκεκριµένα, για την ενίσχυση των
έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης, την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών, µελετών και
ερευνών στον τοµέα της ενέργειας. Ο σκοπός του, εποµένως, αλλά και η νοµική υπαγωγή του στην έννοια του
τέλους και όχι του φόρου (και συγκεκριµένα του ΕΦΚ) καταδεικνύουν πως δεν συνάδει η ταύτισή του µε λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο ΕΦΚ και το πράσινο τέλος συναρτώνται µόνον διοικητικά, ως προς τις διαδικασίες
βεβαίωσης και είσπραξής τους.

Σηµειώνουµε επίσης, ότι το πράσινο τέλος επιβάλλεται σε συµµόρφωση µε την αρχή της αναλογικότητας
και µε βάση συγκεκριµένα στοιχεία κόστους – οφέλους και εκτιµήσεις βάσει των ποσοτήτων τελωνισµού του.
Απαλλαγές οι οποίες εξετάζονται από την εγγενώς οριζόντια εφαρµογή του, είναι µόνον αυτές οι οποίες αφενός
δεν θα διασαλεύσουν την αποτελεσµατικότητά του και τον σκοπό του (τη µείωση των εκποµπών), αφετέρου τις
επιτάσσει η αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριµένα, για τους επαγγελµατίες αλιείς και ειδικά σε µικρά νησιά
και αποµακρυσµένες περιοχές δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κάποιου άλλου καυσίµου και ως προς
αυτούς, η απαλλαγή δικαιολογείται σε συνάρτηση µε τον ειδικό σκοπό δηµοσίου συµφέροντος.
Τέλος, η επιβάρυνση του 0,03 ευρώ/λίτρο εκτιµάται ότι δεν είναι ικανή να αυξήσει σηµαντικά το κόστος
παραγωγής ώστε να απαιτείται η λήψη αντισταθµιστικών µέτρων, ιδίως πριν την πρακτική εφαρµογή της
ρύθµισης και την αξιολόγησή της. Ίσως µια αναλογία µε την εφαρµογή του τέλους επί της πλαστικής σακούλας,
καθιστά πιο ευνόητη τη σχέση σκοπού και αποτελέσµατος, κόστους και οφέλους.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Σκρέκας

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνηµµένων: 0
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2

