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ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο ΣΒΙΒΕ, ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων
εκφράζει τον προβληματισμό των μελών του Συνδέσμου για την παράλειψη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να συμπεριλάβει τα βιοκαύσιμα στην
«Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της
στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.»

Συγκεκριμένα, στις δεσμεύσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων, η απορρόφηση 345 χιλιότονων βιοκαυσίμων για το 2014 και 634 χιλιότονων
το 2020. Οι ποσότητες αυτές έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί από το ίδιο το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αναγκαίες για να προσεγγίσει η χώρα μας το δεσμευτικό στόχο της
χρήσης Αναγνώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ποσοστό 10% του συνόλου του ενεργειακού
περιεχομένου προς χρήση στις μεταφορές έως το έτος 2020.
Ωστόσο, η «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την
κατανομή της στον χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας» αναφέρεται μόνο στην παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πήγες
Ενέργειας ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στα βιοκαύσιμα.

Ο ΣΒΙΒΕ θεωρεί ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνεται ειδική διάταξη για την
απορρόφηση βιοκαυσίμων στην εν λόγω απόφαση, καθώς δεν είναι δυνατόν η ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αδιαφορεί τόσο για τις
δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των συμφωνημένων υποχρεώσεών της προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βιοκαυσίμων
και του αγροτικού τομέα ενεργειακών καλλιεργειών - κλάδων ιδιαίτερα σημαντικών τόσο
για τη μελλοντική ενεργειακή εξασφάλιση της χώρας όσο και για την εθνική οικονομία.
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Ήδη ο κλάδος των βιοκαυσίμων έχει δεχθεί σειρά πληγμάτων με τις συνεχείς
καθυστερήσεις έκδοσης προσκλήσεων και αποφάσεων κατανομής που οδήγησαν στην
έλλειψη ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά, καθώς επίσης και με την πρόσφατη
μείωση της ποσότητας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ στα 164.000 χιλιόλιτρα για το έτος
2010.

Ο ΣΒΙΒΕ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του κλάδου για την ανωτέρω παράλειψη και
θεωρεί αναγκαία και επιβεβλημένη την άμεση διόρθωση της Απόφασης προκειμένου να
ενσωματωθούν και τα βιοκαύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που συνεισφέρουν
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας μας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
κοινοτική οδηγία 2009/28/EC.

Για τον Σ.ΒΙ.ΒΕ.
Ο ΣΒΙΒΕ, ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού κλάδου παραγωγής και διάθεσης
ανανεώσιμων καυσίμων συστάθηκε το φθινόπωρο του 2007. Συμμετέχουν οκτώ από τις
δεκατρείς ελληνικές εταιρίες παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων (βιοντίζελ) συνολικά. Η
σύστασή του εγκρίθηκε με την 34554/2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Αποστολή του ΣΒΙΒΕ είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης
παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων που δημιουργεί ωφέλειες για τον κλάδο και τους
αγρότες σε συνάρτηση με το εθνικό συμφέρον για ενεργειακή ασφάλεια και μείωση της
εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το όραμα μας είναι μέχρι το 2012
τα βιοκαύσιμα να αποτελέσουν το κομβικό κομμάτι μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής που
δίνει προτεραιότητα σε καθαρότερα, εγχώρια, ανανεώσιμα καύσιμα και μιας εθνικής
αγροτικής πολιτικής που δημιουργεί ωφέλειες, συνέργειες και αειφορία στις σχέσεις
αγροτών και παραγωγών ανανεώσιμων καυσίμων.
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