Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2011

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ
5 απαραίτητα βήµατα
για να προστατευτούν οι καταναλωτές και η ανάπτυξη των ΑΠΕ
Ο σηµερινός προβληµατικός και ξεπερασµένος τρόπος υπολογισµού του Ειδικού
Τέλους ΑΠΕ επιβαρύνει αναίτια τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος και θέτει
σε κίνδυνο την ίδια την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση
και τους εµπλεκόµενους φορείς των ΑΠΕ να δουλέψουν από κοινού στα
απαραίτητα βήµατα που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός ορθολογικότερου και
πιο φιλόδοξου πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ, ενός πλαισίου που παράλληλα θα
προστατεύει τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες αυξήσεις του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Greenpeace θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω
απαραίτητα βήµατα:
1. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής του Συστήµατος (ΟΤΣ) ώστε
να αντανακλά το πραγµατικό κόστος παραγωγής της ενέργειας και να
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το κόστος της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών
και το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη.
2. Ριζική αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ώστε να
αντανακλά τα πραγµατικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής ή ακόµη και κατάργησή
του ως ξεχωριστής επιπλέον χρέωσης. Στη δεύτερη περίπτωση τα αναγκαία για
την ανάπτυξη των ΑΠΕ κόστη θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στο κόστος των
προµηθευτών, όπως δηλαδή γίνεται µε όλα τα άλλα κόστη.
3. Να ξεκινήσει ένας γόνιµος διάλογος µεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των εµπλεκόµενων
φορέων, ώστε να υπάρξουν λογικές αναπροσαρµογές στις πράσινες
επιδοτήσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι εγγυηµένες τιµές για τους νέους
επενδυτές στα φωτοβολταϊκά ή ο αναπτυξιακός νόµος για τις υπόλοιπες
τεχνολογίες ΑΠΕ. [1]
4. Στον αντίποδα, το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους
διείσδυσης των ΑΠΕ για το 2014 και το 2020, εφόσον οι ΑΠΕ µειώνουν το
κόστος παραγωγής, προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη και βοηθούν στη γρηγορότερη
έξοδο της χώρας από την κρίση.[2]
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5. Έµπρακτη στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση των προσπαθειών για
αναβάθµιση του ευρωπαϊκού στόχου µείωσης των εκποµπών CO2 ως το
2020 κατά 30%, από 20% που είναι σήµερα. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού
Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών ως απόρροια της υιοθέτησης του
στόχου 30%, θα δηµιουργήσει κεφάλαια δισεκατοµµυρίων ευρώ τα οποία θα
χρηµατοδοτήσουν έργα ΑΠΕ, εξοικονόµησης ενέργειας, αναβάθµισης δικτύων αλλά
και απαραίτητες κοινωνικές παροχές.
Οι αναπροσαρµογές στις τιµές των εγγυηµένων τιµών για τις ΑΠΕ θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη το συνεχώς µειούµενο κόστος των καθαρών τεχνολογιών διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα
την
απρόσκοπτη
ανάπτυξη
των
ΑΠΕ.
Σήµερα,
µε
την
χρηµατοπιστωτική στενότητα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος υπερθέρµανσης της
αγοράς ΑΠΕ, όπως συνέβη παλαιότερα σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία, Τσεχία). Γι’ αυτό η
χώρα µας θα πρέπει να ακολουθήσει την προσεκτική µείωση των εγγυηµένων τιµών (όπως
έγινε στη Γερµανία) µε τρόπο που οδηγεί στην ανάπτυξη της αγοράς.
Η Greenpeace προειδοποιεί ότι επιλογές όπως η υπερβολική µείωση των
εγγυηµένων τιµών, η επιβολή έκτακτης εισφοράς (όπως ανεύθυνα εισηγούνται
κάποιοι) ή το πάγωµα της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ επειδή κάποιοι
µπερδεύουν τις πολλές αιτήσεις για επενδύσεις µε ολοκληρωµένα έργα και την
εκπλήρωση των στόχων µας, θα έχουν τραγικές συνέπειες για την ανάπτυξη των
ΑΠΕ και κατ’ επέκταση, για την αντιµετώπιση της σηµερινής οικονοµικής κρίσης.
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Σηµειώσεις προς Συντάκτες
[1]

Είναι πολύ σηµαντικό οι αναπροσαρµογές στις ενισχύσεις των ΑΠΕ να γίνουν υπό αυστηρές
προϋποθέσεις (λογική µείωση, εξορθολογισµός στον τρόπο υπολογισµού της ΟΤΣ και αναβάθµιση των
εθνικών στόχων ΑΠΕ) ώστε να αποφευχθεί η πικρή εµπειρία χωρών όπως η Τσεχία και η Ισπανία. Υπό
αυτές τις προϋποθέσεις, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών θα µπορούσε να παραµείνει η
φιλοσοφία του Ν.3851/2010 (αποµείωση ταρίφας ανά εξάµηνο) µε µια εύλογη διόρθωση για το
2012, η οποία επιβάλλεται από τη µείωση του κόστους των συστηµάτων αυτών.
Στην περίπτωση άλλων τεχνολογιών, µπορεί επίσης να εξεταστεί η σκοπιµότητα κατάργησης των
άµεσων επιδοτήσεων (π.χ. επενδυτικός νόµος), κρατώντας παράλληλα τις ταρίφες στα σηµερινά
επίπεδα (χωρίς δηλαδή την προσαύξηση 15%-20% που προβλέπει σήµερα ο Ν.3851/2010 για όλες τις
τεχνολογίες πλην ηλιακών). Κάτι τέτοιο θα εξοικονοµούσε περί τα 3 δις € από δηµόσιους πόρους
ως το 2020. Τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να δοθούν για την ενίσχυση των δικτύων,
βοηθώντας έτσι εµµέσως αλλά ουσιαστικά την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τα εξοικονοµούµενα κονδύλια είναι
υπεραρκετά για την κατασκευή δικτύων που θα εγγυηθούν τη µεγάλη και απρόσκοπτη διείσδυση των
ΑΠΕ για να πετύχουµε και να ξεπεράσουµε τους στόχους για το 2020.
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Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΕΜΠ (Παντελή Κάπρου) για το 2011 οι ΑΠΕ θα µειώσουν το κόστος
ηλεκτροπαραγωγής κατά 734 εκ. ενώ – για την ίδια περίοδο – το αντίστοιχο κόστος παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ ανέρχεται σε 625 εκ. Ως το 2020, µόνο από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή µπορούν να δηµιουργηθούν 136.000-151.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης (άµεσες και έµµεσες). ∆είτε την έκθεση της Greenpeace ‘Πράσινη Ανάπτυξη και Νέες
Θέσεις Εργασίας’
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