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Θέμα: Ψηφοφορία ΕΣΕΔΕ 15/2: Υπερψήφιση AM 89-90/Καταψήφιση AM 147/162
Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη Κυρία,
Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, καλείστε να ψηφίσετε την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το
ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ) που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Ιούλιο του 2015 και τροποποίησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI)
τον Δεκέμβριο του 2016.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να στηρίξετε την ενδυνάμωση του ΕΣΕΔΕ και τη
διατήρηση της Ελλάδας στην πορεία της προς τον μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής
της και της σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
Η πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος (τροπολογίες 1-139), αποτελεί ένα πρώτο σοβαρό βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων, η πρόταση εξασφαλίζει την παροχή οικονομικής στήριξης για την
αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών που έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη μέσω του λεγόμενου
“Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund)”, ενώ θέτει σοβαρά κριτήρια βιωσιμότητας για
επενδύσεις στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής τόσο μέσω του ταμείου εκσυγχρονισμού (άρθρο 10δ) όσο και
μέσω του άρθρου 10γ.
Ωστόσο, δυο τροπολογίες που κατατέθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2017 από τις ομάδες
GUE/NGL (AM 147) και ECR (AM 162) επιδιώκουν την εξαίρεση του ελληνικού τομέα
ηλεκτροπαραγωγής από το ΕΣΕΔΕ, με στόχο να επιδοτηθεί η λειτουργία δύο νέων λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ, ισχύος 1.110MW. Κάτι τέτοιο αποτελεί σαφή οπισθοδρόμηση από την πρόοδο που έχει επιτελεστεί
τα τελευταία χρόνια (το μερίδιο των ΑΠΕ το 2016 ήταν για πρώτη φορά μεγαλύτερο από αυτό του λιγνίτη)
και επιχειρεί να «κλειδώσει» την Ελλάδα στο αδιέξοδο λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής ως το 2060,
δεσμεύοντας παράλληλα επενδύσεις ύψους €2,5 δις. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ έχει δημόσια παραδεχθεί ότι δεν θεωρεί τις δύο αυτές μονάδες βιώσιμες επενδύσεις.
Εξάλλου, η εξαίρεση της Ελλάδας από το ΕΣΕΔΕ δε θα επιλύσει το εγγενές μειονέκτημα του ελληνικού
λιγνίτη, που είναι η εξαιρετικά χαμηλή ποιότητά του σε σχέση με τα αποθέματα των γειτονικών κρατών.
H υπερψήφιση των τροπολογιών 147 ή 162 εκτιμάται ότι θα στερήσει από τη χώρα δημόσιους πόρους
ύψους 1,75-2,5 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2030, που θα είναι απαραίτητοι για τον ομαλό
μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού μοντέλου και τη σταδιακή μετάβασή του στη μεταλιγνιτική
περίοδο μετά το 2030.
Σας καλούμε λοιπόν να καταψηφίσετε τις επιζήμιες τροπολογίες ΑΜ 147 και ΑΜ 162 και να
υπερψηφίσετε τις τροπολογίες AM 89 και AM 90 για το ίδιο θέμα που πρότεινε η ENVI.
Τυχόν πισωγύρισμα της χώρας στο λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής θα βλάψει την εθνική οικονομία,
τις τοπικές κοινωνίες και την ίδια την ΔΕΗ. Στο κρίσιμο σταυροδρόμι το οποίο βρίσκεται η ΔΕΗ
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χρειάζεται τα μηνύματα εκείνα που θα την ωθήσουν προς την εξέλιξη της σε μια βιώσιμη, σύγχρονη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,

Νίκος Μάντζαρης
Υπεύθυνος Τομέα Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής
WWF Ελλάς
+ (30) 210 331 4893

2

