8 Δεκεμβρίου 2009

Επιτέλους φως!
Γενναίο και στη σωστή κατεύθυνση το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
Τομή στα ενεργειακά πράγματα της χώρας θεωρεί ο Σύνδεσμος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που
παρουσίασε σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Τ. Μπιρμπίλη.
Το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει στο να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία που ταλανίζει χρόνια
τώρα την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υιοθετεί απλούστερες αδειοδοτικές
διαδικασίες που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες οι οποίες πρωτοπορούν στις
ΑΠΕ, αλλά και τις καινοτόμες ρυθμίσεις της νέας κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28)
που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους.
Το νομοσχέδιο υιοθετεί πολλά από τα αυτονόητα αιτήματα των πολιτών και της αγοράς. Ως
ιδιαίτερα θετικά, επισημαίνουμε τα εξής:
1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην
κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020. Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός
στόχος 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020.
2. Το νομοσχέδιο υιοθετεί το επιτυχημένο γερμανικό μοντέλο, καταργώντας τη
διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής (ή άλλης διαπιστωτικής πράξης), καθώς και
άδειας

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

για

τους

φωτοβολταϊκούς

σταθμούς,

επιταχύνοντας έτσι σημαντικά την εγκατάστασή τους.
3. Καταργεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα μικρά και μεσαία
φωτοβολταϊκά συστήματα που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες,
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ενώ καταργεί τελείως το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για συστήματα
που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές.
4. Βελτιώνει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, καθορίζοντας με σαφήνεια τις
περιοχές αποκλεισμού (περιοχές προστασίας), ενώ επιτρέπει την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
Η υιοθέτηση των προτάσεων αυτών από το Κοινοβούλιο, όχι μόνο θα απεγκλωβίσει
χιλιάδες επενδύσεις που σήμερα λιμνάζουν λόγω γραφειοκρατίας, αλλά θα οδηγήσει σε
μία εύρωστη και υγιή αγορά φωτοβολταϊκών τα επόμενα χρόνια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όχι
μόνο καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας με καθαρές τεχνολογίες, αλλά
επιτυγχάνεται ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προστασία του περιβάλλοντος, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στους τομείς της πράσινης
οικονομίας. Αντίθετα, η εμμονή στο σημερινό παρωχημένο ενεργειακό μοντέλο σημαίνει
επιπλέον κόστος δισεκατομμυρίων για τους πολίτες, αφού από το 2013 η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα θα επιβαρύνεται με ένα δυσβάσταχτο
ενεργειακό φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ΣΕΦ θα εξετάσει ενδελεχώς το νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση
και θα επανέλθει με λεπτομερείς εποικοδομητικές προτάσεις. Παράλληλα, τονίζει και πάλι ότι
μόνο με γενναία θεσμικά μέτρα και πάταξη της γραφειοκρατίας θα γίνει εφικτή η επίτευξη των
δεσμευτικών για τη χώρα μας στόχων για τις ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών. Εν όψει της
Συνόδου της Κοπεγχάγης για το Κλίμα που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, η μεγαλύτερη
προσφορά για την προστασία του πλανήτη μας είναι η επίδειξη πολιτικής γενναιότητας σ’
αυτό που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία: ένα απλό, ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο για την
ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ΣΕΦ, τηλ. 6978005581
Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος ΣΕΦ, τηλ. 6974094934
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