Ε.Ε: ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Καθώς στους κόλπους της Ε.Ε.
ξεκινά η διαβούλευση για την
μελλοντική πολιτική των κρατώνμελών στα ζητήματα των εκπομπών
ρύπων και της ενέργειας, οι
πρώτες διαφωνίες ήδη φάνηκαν
στον ορίζοντα από την κατάθεση
των αρχικών
αρμόδιων υπουργών των κρατών-μελών.

προτάσεων

των

Πιο σημαντική διαφωνία των διαβουλεύσεων, οι οποίες αναμένεται
να αρχίσουν μέσα στον Ιανουάριο, αποτελεί η αρνητική στάση της
Βρετανίας στην πρόταση οκτώ κρατών-μελών περί υιοθέτησης έως
το 2030 δεσμευτικής χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών σε
ποσοστό 30% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής.
Με κείμενο που υπέγραψαν οι αρμόδιοι για το περιβάλλον και την
ενέργεια υπουργοί της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας,
του Βελγίου, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της
Πορτογαλίας, προτείνουν την χρησιμοποίηση των ΑΠΕ σε ποσοστό
τουλάχιστον 30% της ευρωπαϊκής ενεργειακής παραγωγής, δεδομένο
το οποίο όπως αναφέρουν στην πρόταση θα μειώσει την εξάρτηση
της Ε.Ε. σε ορυκτά καύσιμα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την αγορά ενέργειας εντός
των κρατών-μελών.
Η Βρετανία, μέσω του Εντ Ντάβεϊ, υπουργού Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, δεν φαίνεται να συντάσσεται με την επιβολή
κατώτατου ορίου στην χρησιμοποίηση των ΑΠΕ, προτείνοντας η
Ε.Ε. να συντονίσει όλες της τις ενέργειες προς μια δεσμευτική
συμφωνία για μείωση των εκπομπών ρύπων. Η Βρετανία θεωρεί ότι

η επιβολή ορίων στις εκπομπές ρύπων θα αποδειχτεί αρκετά
φθηνότερη ως λύση ενώ δεν θα τορπιλίσει το Σύστημα Εμπορίας
Ρύπων.
Στις 22 Ιανουαρίου η Κομισιόν αναμένεται να δημοσιοποιήσει
το προσχέδιο-βάση των περιβαλλοντικών στόχων έως το 2030,
προκειμένου να ξεκινήσει η διαβούλευση των κρατών-μελών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να
συμπεριλάβει στο προσχέδιο το διπλό στόχο:
α) της μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 40% (σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990) και
β) της χρησιμοποίησης ΑΠΕ στην ενεργειακή παραγωγή, σε ποσοστό
τουλάχιστον 30%.
Η νέα συμφωνία, όποτε προκύψει, αναμένεται να αντικαταστήσει
το επονομαζόμενο «20-20-20», τις συμφωνίες δηλαδή που είχαν
τεθεί σε εφαρμογή το 2008, για μείωση εκπομπών ρύπων κατά 20%,
αύξηση της χρήσης ΑΠΕ κατά 20% και αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας κατά 20%.
Με βάση τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων και την
ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή που ασκούν οι εταιρίες στις
αποφάσεις της, θεωρείται δεδομένο ότι μεγάλα κορπορατικά
συμφέροντα θα προσπαθήσουν να επηρρεάσουν καταστάσεις και
φυσικά, αποφάσεις.
Μία επιβολή κατώτατου ορίου χρησιμοποίησης των ΑΠΕ κατά 30% θα
αποτελέσει θρίαμβο των εταιριών των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας οι οποίες άλλωστε ήδη καλωσόρισαν τις φημολογούμενες
εξελίξεις.
Την ίδια στιγμή όμως η επιβολή κατώτατου ορίου των ΑΠΕ στο
μερίδιο της ενεργειακής παραγωγής, θα αποτελέσει σοβαρό
πλήγμα στα συμφέροντα των εταιριών πυρηνικής ενέργειας, οι
οποίες σαφέστατα θα προτιμούσαν ως μοναδικό στόχο την μείωση
των εκπομπών ρύπων.
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