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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας αναφορικά με το νέο 
προσχέδιο πρότασης για το σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων της ΕΕ το οποίο επιτρέπει 
τη χρηματοδότηση ορυκτών καυσίμων. Σας ζητάμε επίσης να αναθεωρήσετε τη στάση της 
Ελληνικής κυβέρνησης, καθώς με έκπληξη διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα φαίνεται να υποστηρίζει, 
μαζί με μια μειοψηφία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, τη συμπερίληψη του ορυκτού αεριού στο 
σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων1.   
 
Η νέα πρόταση που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει το ορυκτό αέριο ως μη επιβλαβές για 
το περιβάλλον, γεγονός που επιτρέπει τη συμπερίληψή του στις περιβαλλοντικά “βιώσιμες 
δραστηριότητες” υπό το σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων της ΕΕ. Πρόκειται για 
αβάσιμους ισχυρισμούς που αντίκεινται στις ευρέως αποδεκτές παραδοχές της κλιματικής 
επιστήμης. Η συμπερίληψη του ορυκτού αερίου στο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ είναι επίσης 
διαμετρικά αντίθετη με τις συστάσεις της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων (Technical Expert 
Group) της Επιτροπής, ενδίδοντας στις απαιτήσεις του λόμπι του αερίου.  
 
Ο λόγος ύπαρξης του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ είναι η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία 
ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου χρυσού κανόνα για την αποφυγή του “πράσινου ξεπλύματος” 
(greenwashing). Ενδεχομένη αποδοχή της νέας πρότασης συνεπάγεται τη μετατροπή του 
συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή σε εργαλείο του “πράσινου 
ξεπλύματος” (greenwashing). 
 
Η ενεργειακή ασφάλεια, η δίκαιη μετάβαση και η αξιοπιστία του ενεργειακού δικτύου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την Ευρώπη, αλλά διευθετούνται πλήρως από άλλες πολιτικές, χρηματοδοτικά 
εργαλεία και κανονισμούς της ΕΕ. Ο σκοπός του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ είναι ο ορθός 
προσδιορισμός του τι νοείται ως περιβαλλοντικά βιώσιμη επένδυση, γεγονός που προϋποθέτει την 
υιοθέτηση των βέλτιστων επιστημονικών δεδομένων για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κάθε 
δραστηριότητας.  
 
Εντούτοις, η ταξινόμηση του αερίου ως “πράσινη δραστηριότητα” αγνοεί πλήρως τις 
επιστημονικά αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μεθανίου,  η επίπτωση του 
οποίου στην κλιματική αλλαγή είναι 84 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του CO2. Ενδεχόμενη 
διαρροή μόλις του 3% του περιεχομένου μεθανίου του το μετατρέπει σε πιο ρυπογόνο από 
το κάρβουνο2. Επιπρόσθετα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αερίου δεν μετρούν 
αποτελεσματικά τις εκπομπές μεθανίου στην εφοδιαστική αλυσίδα τους και δεν 

 
1 Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/brussels-
postponed-green-finance-rules-after-10-eu-states-wielded-veto/  
2Climate Bonds Initiative, (2021), The Hidden Emissions from Gas-Fired Power. Διαθέσιμο εδώ. 
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εκμεταλλεύονται διαθέσιμες ευκαιρίες μείωσης αυτών των εκπομπών3. Ο πλανήτης δεν έχει 
χρόνο για εσφαλμένες λύσεις. Για αυτό τον λόγο δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
σύστημα ταξινόμησης ούτε επενδύσεις αντικατάστασης κάρβουνου με αέριο, ούτε 
επενδύσεις σε συμπαραγωγή (CHP).  
 
Οι αβάσιμες νέες προτάσεις είναι σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοδοξία της ΕΕ για πιο γενναίους 
κλιματικούς στόχους και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υποδαυλίζοντας και πλήττοντας εν 
τέλει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής.   
  
Με άλλες χώρες να δημιουργούν ανταγωνιστικά συστήματα ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων, το 
σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ οφείλει να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο. Εντούτοις, μια 
ενδεχομένη συμπερίληψη του ορυκτού αερίου θα υποσκάψει την φιλοδοξία των διεθνών προτύπων 
δημιουργώντας ένα αρνητικό προηγούμενο, το οποίο με την σειρά του ενδέχεται να οδηγήσει και 
άλλες χώρες στην συμπερίληψη ενός μεγάλου φάσματος ορυκτών καυσίμων στην κατηγορία των 
περιβαλλοντικά “βιώσιμων επενδύσεων”.  
  
Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι προτάσεις που προωθούνται από το λόμπι του αερίου 
δεν πρέπει να υιοθετηθούν. Για να έχει το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ οποιαδήποτε ουσιαστική 
αξία ως προς τη σκοπιά της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της 
Επιτροπής οφείλουν να είναι συνεπείς με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις της 
ανεξάρτητης ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων (Technical Expert Group). 
  
Σας παροτρύνουμε να απορρίψετε τη νέα πρόταση της Επιτροπής, και να αναθεωρήσετε άμεσα τη 
στάση της Ελλάδος ως προς τη συμπερίληψη του ορυκτού αεριού στο σύστημα ταξινόμησης 
βιώσιμων επενδύσεων. Θεωρούμε πως μόνη συνεπής προς τη σημαντική απόφαση της Ελλάδας 
για απολιγνιτοποίηση είναι η ανάδειξη της χώρας σε πρωταθλήτρια στις πολιτικές για μια 
πραγματικά βιώσιμη και καινοτόμο οικονομία, στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.   
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.  
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Δημήτρης Καραβέλλας 
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 
 

 
 

 
3 Dezem, V., (2021), European Gas Is a Long Way From Tackling Methane Leaks. Available here. Research by Deutsche 

Umwelthilfe, urgewald (2021), Market survey: methane emissions from natural gas companies. Διαθέσιμο εδώ.  
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