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Θέμα: Συζήτηση για το «Ενεργειακό πακέτο 2030» στα συμβούλια υπουργών περιβάλλοντος
και ενέργειας, στις 3 και 4 Μαρτίου
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Εν όψει των Συμβουλίων Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 3 και 4 Μαρτίου, το WWF σας
καλεί να υποστηρίξετε τις συζητήσεις με στόχο την ενίσχυση του κλιματικού και ενεργειακού
πακέτου για το 2030. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 είναι αδύναμες και
ασυνεπείς σε σχέση με την ίδια την ανάλυσή της (δείτε συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα).
Ο ρόλος σας ως προεδρεύοντα στα δυο αυτά συμβούλια υπουργών καθιστά τη σημασία της
θέσης της Ελλάδας κομβική, καθώς σας δίνεται η δυνατότητα να καταδείξετε την πολλαπλή
σημασία ενός στιβαρού και σαφώς στοχοθετημένου ενεργειακού πακέτου και να οδηγήσετε τις
συζητήσεις προς μια θετική κατεύθυνση.
Όπως αναπτύξαμε και σε προηγούμενη επιστολή μας, το WWF θεωρεί την πρόταση που
ψηφίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικά γενναιότερη από
αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντούτοις, εκτιμάμε πως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής μπορούν να στραφούν προς τη σωστή κατεύθυνση με τα ακόλουθα βήματα:
1. Να γίνει σαφές ότι ένας στόχος για τουλάχιστον 40% μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου θα βοηθήσει τη σωστή διείσδυση των ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα
και την αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ).
2. Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έναν δεσμευτικό στόχο
εξοικονόμησης ενέργειας μαζί με την έκθεση προόδου της Οδηγίας για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα.
3. Να συμφωνηθεί μια προσέγγιση δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο, ώστε
να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για τους επενδυτές και να αυξηθούν οι πιθανότητες
επίτευξης του στόχου, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής για στόχο ΑΠΕ σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να προταθεί πιο φιλόδοξος στόχος για το μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας,
το οποίο αυτή τη στιγμή στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οριακά πάνω από
τη συνέχιση τρεχουσών πρακτικών (Business-As-Usual/BAU).
5. Να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωμένη λύση για την καλή
λειτουργία της αγοράς άνθρακα, όπως η μόνιμη απομάκρυνση πλεονάσματος δικαιωμάτων
ή μια αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών πριν το 2020.

Πρόεδρος ∆.Σ.: Γιώργος Βλάχος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ: Αναστάσης Λεβέντης
Γεν. ∆ιευθυντής: ∆ημήτρης Καραβέλλας
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6. Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει, στα πλαίσια του κλιματικού και
ενεργειακού πακέτου για το 2030, ένα πρότυπο επιδόσεων εκπομπών (Emissions
Performance Standard/EPS) ως συμπληρωματικό εργαλείο στο ΕΣΕΔΕ με στόχο την
αντιμετώπιση των χειρότερων ρυπαντών.
Θα χαρούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με εσάς και τους συνεργάτες σας.
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Καραβέλλας
Διευθυντής
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