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Η ενργεια και το περιβ"λλον στην Ευρωπαϊκ) -νωση

Εισαγωγ
Πρκειται για την πρώτη έκθεση βάσει δεικτών που εκπονεί ο
Ευρωπαϊκς Οργανισµς Περιβάλλοντος µε θέµα την ενέργεια και το
περιβάλλον. Αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και επιδιώκει να
παράσχει στους αρµδιους για τη χάραξη πολιτικής τις πληροφορίες
που χρειάζονται προκειµένου να αξιολογήσουν πσο αποτελεσµατικά
ενσωµατώνονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές στις ενεργειακές
πολιτικές, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης
που ξεκίνησε το 1998, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Κάρντιφ. Στχος της έκθεσης είναι να στηρίξει το έκτο κοινοτικ
πργραµµα δράσης για το περιβάλλον και, κατ’ αυτν τον τρπο, να
συµβάλει, απ περιβαλλοντική σκοπιά στη βιώσιµη ανάπτυξη στην ΕΕ.
Η ενέργεια αποτελεί βασικ παράγοντα για την κοινωνική και
οικονοµική ευηµερία. Παρέχει ανέσεις και επιτρέπει την κινητικτητα
σε ατοµικ επίπεδο και είναι απαραίτητη για την παραγωγή του
µεγαλύτερου µέρους του βιοµηχανικού και εµπορικού πλούτου.
Ωστσο, η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας ασκούν σηµαντικές
πιέσεις στο περιβάλλον, συµβάλλοντας, µεταξύ των άλλων, στη
µεταβολή του κλίµατος, καταστρέφοντας τα φυσικά οικοσυστήµατα,
βλάπτοντας το δοµηµένο περιβάλλον και προξενώντας βλαβερές
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων.
Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ αντικατοπτρίζει τα ευρύτερα αυτά
θέµατα και έχει τρεις κύριους στχους:
•
•
•

την ασφάλεια του εφοδιασµού
την ανταγωνιστικτητα
την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρλο που οι εν λγω τοµείς µπορούν να εξεταστούν χωριστά,
συνδέονται στενά µεταξύ τους. Για παράδειγµα, οι βελτιώσεις στην
ενεργειακή απδοση ωφελούν τον ασφαλή εφοδιασµ σε ενέργεια
µειώνοντας το ποσ της ενέργειας που καταναλώνεται και περιορίζουν
τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και ρύπων µειώνοντας την
κατανάλωση ορυκτών καυσίµων. Απ την άλλη, η απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας και ο µεγαλύτερος ανταγωνισµς των τιµών ωφελούν
την ανταγωνιστικτητα µέσω της µείωσης του κστους, αλλά εάν δεν
υπάρξει πλήρης εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κστους και
βελτίωση της διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης, η µείωση του
κστους µπορεί να επιφέρει µειώσεις των τιµών οι οποίες ενδέχεται να
ενεργήσουν ως αντικίνητρο για την εξοικονµηση ενέργειας ή ακµη
και να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Σνοψη
Σύµφωνα και µε τους στχους της ενεργειακής πολιτικής, οι
συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί στχοι της ενεργειακής πολιτικής της
ΕΕ για την περιβαλλοντική ολοκλήρωση (πως αναφέρονται
λεπτοµερώς στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
περιβαλλοντική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής
ενέργειας, 1998) είναι οι εξής:
•
•
•

περιορισµς των επιπτώσεων της παραγωγής και χρήσης ενέργειας
στο περιβάλλον
προώθηση της εξοικονµησης ενέργειας και της ενεργειακής
απδοσης
αύξηση του µεριδίου παραγωγής και χρήσης καθαρτερης
ενέργειας.

Η παρούσα έκθεση αξιολογεί, βάσει δεικτών, την προδο του
ενεργειακού τοµέα προς την περιβαλλοντική ολοκλήρωση. Οι εν λγω
δείκτες εξετάζουν τις επιδσεις στο σύνολο της ΕΕ καθώς και σε κάθε
κράτος µέλος χωριστά και βοηθούνται, που είναι δυνατ, απ την
ανάλυση της προδου προς ποσοτικούς στχους. Εξετάζονται οι
παράγοντες που έχουν επηρεάσει τη µεταβολή και παρέχεται ποσοτική
ανάλυση που κρίνεται σκπιµο. Οι δείκτες εξετάζουν τις τάσεις κατά
την περίοδο 1990–1999 και τις συγκρίνουν µε τις προβολές της βάσης
αναφοράς στο 2010, οι οποίες προέρχονται απ µελέτες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούν δεδοµένη τσο τη συνέχιση των
πολιτικών που υιοθετήθηκαν το 1998 σο και την τήρηση της
εθελοντικής συµφωνίας της ΕΕ µε την αυτοκινητοβιοµηχανία για
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα απ τα νέα επιβατικά
αυτοκίνητα.
Σύµφωνα µε τη στρατηγική κατάρτισης τοµεακών εκθέσεων που
υιοθέτησε ο Οργανισµς, η έκθεση εξετάζει έξι θέµατα πολιτικής µε
στχο την παροχή συστηµατικής αξιολγησης λων των πτυχών της
περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης του ενεργειακού τοµέα.
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1. Εχει η χρήση ενέργειας λιγτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον;
2. Χρησιµοποιούµε λιγτερη ενέργεια;
3. Πσο γρήγορα αυξάνεται η ενεργειακή απδοση;
4. Στρεφµαστε σε λιγτερο ρυπογνα καύσιµα;
5. Πσο γρήγορα εφαρµζονται οι τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας;
6. Στρεφµαστε σε ένα σύστηµα τιµολγησης που ενσωµατώνει καλύτερα
το περιβαλλοντικ κστος;

Γενικά, ενώ επιτεύχθηκαν ορισµένα επιτυχή αποτελέσµατα,
σηµειώθηκε ανεπαρκής προδος στους περισστερους απ τους τοµείς
περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης που καλύπτει η παρούσα έκθεση. Σε
,τι αφορά τα παραπάνω έξι ερωτήµατα, µπορούν να εξαχθούν τα
ακλουθα συµπεράσµατα:

1. (α) Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην ΕΕ µειώθηκαν µεταξύ
1990 και 2000, αλλά χωρίς τη λήψη πρσθετων µέτρων δεν
φαίνεται πιθαν να µειωθούν περαιτέρω µέχρι το 2010 και µετά,
λγω των αυξηµένων εκποµπών που σχετίζονται µε την ενέργεια.
Οι συνεχιζµενες επιτυχηµένες πρωτοβουλίες σε ορισµένα κράτη
µέλη φαίνεται να δείχνουν το σωστ δρµο.
(β) Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης απ τη χρήση ενέργειας αποδεικνύονται επιτυχηµένα,
και αρκετά κράτη µέλη βρίσκονται στο δρµο για την επίτευξη των
στχων µείωσης που έχουν καθορισθεί για το 2010.
(γ)

Η πετρελαϊκή ρύπανση απ τα παράκτια διυλιστήρια, τις
υπεράκτιες εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες µεταφορές έχει µειωθεί,
αλλά εξακολουθεί να ασκεί σηµαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

2. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται, κυρίως λγω της ανάπτυξης των
µεταφορών αλλά και της ανάπτυξης στους τοµείς των νοικοκυριών και
των υπηρεσιών. Ωστσο, ο ρυθµς αύξησης αναµένεται να
επιβραδυνθεί έως το 2010 καθώς πραγµατοποιούνται βελτιώσεις στην
απδοση των καυσίµων στον τοµέα των µεταφορών.

Σνοψη

3. Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απδοση πραγµατοποιήθηκαν µε αργ
ρυθµ, µως οι βελτιώσεις σε ορισµένα κράτη µέλη καταδεικνύουν τα
δυνατά οφέλη των ορθών πρακτικών και στρατηγικών.
4. Η ΕΕ µεταβαίνει απ τον άνθρακα στο σχετικά καθαρτερο φυσικ
αέριο, µως µετά το 2010 δεν αναµένεται περαιτέρω µετάβαση.
Επιπλέον, θα τεθούν σε αχρηστία ορισµένες πυρηνικές εγκαταστάσεις
και, εάν αυτές αντικατασταθούν απ εργοστάσια ορυκτών καυσίµων,
ενδέχεται να σηµειωθεί αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τούτο υπογραµµίζει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
5. Οι στχοι για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι απίθανο να
ικανοποιηθούν µε βάση τις τρέχουσες τάσεις, αλλά µε βάση την εµπειρία
σε ορισµένα κράτη µέλη η αύξηση µπορεί να επιταχυνθεί µε τα
κατάλληλα µέτρα στήριξης.
6. Παρά τις αυξήσεις στη φορολγηση της ενέργειας, οι περισστερες τιµές
ενέργειας στην ΕΕ µειώθηκαν, κυρίως λγω της πτώσης των διεθνών
τιµών των ορυκτών καυσίµων, αλλά και λγω της απελευθέρωσης των
αγορών ενέργειας. Λγω της έλλειψης κατάλληλων πολιτικών για την
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κστους ενέργειας και τη βελτίωση
της διαχείρισης της ζήτησης ενέργειας, οι µειωµένες τιµές ενδέχεται να
δράσουν ως αντικίνητρο για την εξοικονµηση ενέργειας και ίσως
ενθαρρύνουν την κατανάλωση της.

Τα ακλουθα τµήµατα αξιολογούν καθένα απ τα βασικά θέµατα της
πολιτικής στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
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1. Εχει η χρση ενργειας
λιγ$τερες επιπτ&σεις στο
περιβλλον;
1.a. Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
Στην ΕΕ, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που σχετίζονται µε τη
χρήση ενέργειας µειώθηκαν αναλογικά σε µικρτερο βαθµ απ τις
συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου την περίοδο 1990–2000,
αυξάνοντας το µερίδι τους στο 82 % του συνλου. Η µείωση των
σχετικών µε την ενέργεια εκποµπών αποδίδεται εν µέρει στις εφάπαξ
µειώσεις στη Γερµανία και το ΗΒ. Ωστσο, η ΕΕ τήρησε τη δέσµευσή
της να σταθεροποιήσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα το 2000
στα επίπεδα του 1990.
Εντούτοις, η ΕΕ δύσκολα θα συµµορφωθεί µε το στχο της στο
πλαίσιο του Πρωτοκλλου του Κιτο να µειώσει έως το 2010 τις
συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 8 % σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990. Χωρίς τη λήψη πρσθετων µέτρων, οι συνολικές
εκποµπές το 2010 είναι πιθαν να είναι περίπου οι ίδιες µε εκείνες του
1990, ενώ η περαιτέρω µείωση των εκποµπών που δεν σχετίζονται µε
την ενέργεια θα αντισταθµιστεί απ την αύξηση των εκποµπών που
σχετίζονται µε την ενέργεια, κυρίως λγω του τοµέα των µεταφορών.
Εάν υποτεθεί τι ο στχος του Πρωτοκλλου του Κιτο θα επιτευχθεί
µνο µε τη λήψη εθνικών µέτρων, η πλειοψηφία των κρατών µελών
δεν έχουν επιτελέσει ακµη αρκετή προδο ούτως ώστε να
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των στχων τους στο πλαίσιο της
συµφωνίας της ΕΕ περί επιµερισµού των βαρών γιά την επιτεύξη του
στχου της ΕΕ. Η ανάλυση της απστασης απ τους στχους που
διενεργήθηκε µε βάση τα δεδοµένα του 1999 καταδεικνύει τι η
Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερµανία, το Λουξεµβούργο, η Σουηδία και το
ΗΒ µείωσαν τις συνολικές εκποµπές τουλάχιστον αρκετά ούτως ώστε
να βρίσκονται στο σωστ δρµο για την επίτευξη των στχων τους για
το 2010. Ωστσο, σε λα τα κράτη µέλη, µε εξαίρεση τη Σουηδία, οι
σχετικές µε την ενέργεια εκποµπές κατά το διάστηµα 1990–1999 είτε
µειώθηκαν λιγτερο απ τις συνολικές εκποµπές είτε αυξήθηκαν
περισστερο απ τις συνολικές εκποµπές.
Μετά το 2010, αναµένεται τι τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας θα
εξακολουθήσουν να αυξάνονται, τουλάχιστον έως το 2020. Για την
εκπλήρωση του προτεινµενου στχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
µείωση µέχρι το 2020 των συνολικών εκποµπών στην ΕΕ κατά 1 %
κάθε χρνο σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 θα απαιτούνταν
µακροπρθεσµες αλλαγές στα πρτυπα παραγωγής και κατανάλωσης
ενέργειας (σταθµοί παραγωγής ενέργειας, κτίρια, µεταφορές, κλπ.). Τα
εν λγω πρτυπα θα καθορισθούν µε τη λήψη επικείµενων
αποφάσεων, και ως εκ τούτου για τη µείωση των µελλοντικών

Σνοψη

!

Οι συνολικς εκποµπς αερων θερµοκηπου στην ΕΕ µει θηκαν
στο δι"στηµα 1990–2000, αλλ" οι εκποµπς που συνδονται µε την
ενργεια, κατ" πολ η σηµαντικτερη συνιστ σα, µει θηκαν
σηµαντικ" λιγτερο, καθιστ ντας απθανη τη σηµαντικ) µεωση
των συνολικ ν εκποµπ ν στις προσεχες δεκαετες.

"

Τα περισστερα κρ"τη µλη απτυχαν να µει σουν τις εκποµπς
των αερων θερµοκηπου σµφωνα µε το µερδιο που τους
αντιστοιχε στο πλασιο της δσµευσης της ΕΕ, β"σει του
Πρωτοκλλου του Κιτο.

"

Η µεωση των σχετικ ν µε την ενργεια εκποµπ ν αερων
θερµοκηπου κατ" την τελευταα δεκαετα επιτεχθηκε κυρως
χ"ρη στις σηµαντικς µει σεις στους τοµες της µεταποησης και
του ενεργειακο εφοδιασµο, οι οποες σχεδν αντισταθµστηκαν
απ την αν"πτυξη των µεταφορ ν.

εκποµπών που έχουν σχέση µε την ενέργεια απαιτείται η άµεση
ανάληψη πολιτικής δράσης.
Σήµερα, στα κράτη µέλη συνεχίζονται διάφορες πρωτοβουλίες που θα
ανοίξουν το δρµο στις µακροπρθεσµες µειώσεις των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται απ τη χρήση ενέργειας.
Για παράδειγµα, επτά κράτη µέλη έχουν ήδη εισαγάγει φρους στις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
∆ιγραµµα 1:

Μεταβολ στις σχετικς µε την
ενργεια εκποµπς αερ-ων
θερµοκηπ-ου αν οικονοµικ$
τοµα, 1990–99

∆ιγραµµα 2:

Ενεργειακς εφοδιασµς

Συνολικς
εκποµπς αερων
θερµοκηπου

Βιοµηχανα

Σχετικς µε την
ενργεια εκποµπς
αερων θερµοκηπου

Επιδ$σεις ως προς τη µε-ωση
των συνολικ&ν εκποµπ&ν αερ-ων
θερµοκηπ-ου και των σχετικ&ν
µε την ενργεια εκποµπ&ν
αερ-ων θερµοκηπ-ου για την
επ-τευξη των στ$χων του
Πρωτοκ$λλου του Κι$το, 1999
EE 15
Λουξεµβοργο
Γερµανα
Ηνωµνο Βασλειο
Φινλανδα
Γαλλα
Σουηδα
Ελλ"δα
Ιταλα
Αυστρα
Κ"τω Χ ρες
Βλγιο
Πορτογαλα
∆ανα
Ιρλανδα
Ισπανα

Νοικοκυρι" και υπηρεσες
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Απσταση το 1999 απ τη γραµµικ) πορεα προς το στχο (βαθµο δεκτη)

Σηµε-ωση: Το δι"γραµµα δεχνει κατ" πσο να κρ"τος µλος
)ταν το 1999 στο σωστ δρµο για να εκπληρ σει το στχο
του β"σει το µεριδου που του αναλογε στο πλασιο του
πρωτοκλλου του Κιτο. Μια αρνητικ) τιµ) συνεπ"γεται
υπερεπτευξη και µια θετικ) τιµ) υποεπτευξη σε σχση µε
την γραµµικ) πορεα προς το στχο µεταξ 1990 και 2010. Για
τους σκοπος της αν"λυσης θεωρεται αυθαρετα ως δεδοµνο
τι οι σχετικς µε την ενργεια εκποµπς θα µειωθον κατ’
αναλογα προς τις συνολικς εκποµπς.
Πηγ: ΕΟΠ.

9
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1.β. Ατµοσφαιρική ρύπανση
Η χρήση ενέργειας αποτελεί κύρια πηγή των ατµοσφαιρικών ρύπων.
Στην ΕΕ, ευθύνεται για λίγο περισστερο απ το 90 % των εκποµπών
διοξειδίου του θείου, σχεδν για λες τις εκποµπές οξειδίων του
αζώτου, περίπου για τις µισές εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων
πλην µεθανίου και περίπου για το 85 % των σωµατιδίων.
Τα µέτρα που λήφθηκαν για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
απ τη χρήση ενέργειας ήταν επιτυχή. Σε αυτά περιλαµβάνονται η
εισαγωγή των καταλυτικών µετατροπέων, η χρήση των τεχνολογιών
αντιρρυπαντικής προστασίας που ενθαρρύνονται απ την οδηγία για
τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και η χρήση των καλύτερων
διαθέσιµων τεχνικών που απαιτούνται απ την οδηγία σχετικά µε την
ολοκληρωµένη πρληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Η µετάβαση απ
τον άνθρακα και το πετρέλαιο στο φυσικ αέριο συνέβαλε επίσης σε
µεγάλο βαθµ στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, πάνω απ το ήµισυ των
µειώσεων στις εκποµπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου
οφείλονται στην εισαγωγή µέτρων µείωσης ειδικά για κάθε εκποµπή,
σχεδν το ένα τέταρτο στις αλλαγές στο µείγµα ορυκτών καυσίµων και
το υπλοιπο στη βελτιωµένη απδοση της παραγωγής ηλεκτρισµού
απ ορυκτά καύσιµα και στα αυξηµένα µερίδια της πυρηνικής
ενέργειας και των ανανεώσιµων πηγών.
Η οδηγία σχετικά µε τα ανώτατα εθνικά ρια εκποµπών καθορίζει
στχους για τη µείωση των συνολικών εκποµπών (σχετικών ή µη
σχετικών µε την ενέργεια) του διοξειδίου του θείου, των οξειδίων του
αζώτου και των πτητικών οργανικών ενώσεων πλην µεθανίου έως το
2010, σε σχέση µε το 1990. Γενικά, η ΕΕ βρίσκεται στο δρµο για την
επίτευξη των εν λγω στχων και επίσης επιτελεί ικανοποιητική
προδο ως προς τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων. Οι σχετικές µε
την ενέργεια εκποµπές λων αυτών των ρύπων µειώθηκαν πιο
γρήγορα απ τις συνολικές εκποµπές.
Τα περισστερα κράτη µέλη συνέβαλαν σε λες αυτές τις µειώσεις,
αλλά η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία πρέπει να
λάβουν περισστερα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την
επίτευξη των στχων τους.

Σνοψη

#

Οι σχετικς µε την ενργεια εκποµπς διοξειδου του θεου
µει θηκαν σηµαντικ" µεταξ 1990 και 1999. Αυτς εναι ο κριος
λγος για τον οποο αναµνεται τι η ΕΕ και τα περισστερα κρ"τη
µλη θα πετχουν τους στχους τους για µεωση των συνολικ ν
εκποµπ ν διοξειδου του θεου ως το 2010, πως ορζεται στην
οδηγα σχετικ" µε τα αν τατα εθνικ" ρια εκποµπ ν.

#

Μει θηκαν επσης οι σχετικς µε την ενργεια εκποµπς οξειδων
του αζ του, γεγονς που σηµανει τι η ΕΕ και ορισµνα κρ"τη
µλη βρσκονται στο σωστ δρµο για την επτευξη των στχων
τους για µεωση των συνολικ ν εκποµπ ν οξειδων του αζ του
ως το 2010, πως ορζεται στην δια οδηγα.

#

Η µεωση των σχετικ ν µε την ενργεια εκποµπ ν πτητικ ν
οργανικ ν εν σεων πλην µεθανου (ΠΟΕΠΜ) συνβαλε σηµαντικ"
στο να βρεθον η ΕΕ και ορισµνα κρ"τη µλη στο δρµο για την
επτευξη των στχων τους για µεωση των συνολικ ν εκποµπ ν
(ΠΟΕΠΜ)G ως το 2010, πως ορζεται στην οδηγα σχετικ" µε τα
αν τατα εθνικ" ρια εκποµπ ν.

#

Οι σχετικς µε την ενργεια εκποµπς σωµατιδων µει θηκαν
κατ" 37 % µεταξ 1990 και 1999, κυρως λγω των µει σεων που
σηµει θηκαν στους σταθµος παραγωγ)ς ηλεκτρικ)ς ενργειας
και στις οδικς µεταφορς.

∆ιγραµµα 3:

Μεταβολ στις συνολικς και
στις σχετικς µε την ενργεια
εκποµπς οξειδ-ων του αζ&του,
1990–99

∆ιγραµµα 4:

Εξηγσεις για τη µε-ωση των
εκποµπ&ν διοξειδ-ου του θε-ου
στον τοµα της ηλεκτρικς
ενργειας, 1990–99

Ηνωµνο Βασλειο
Γερµανα
Σουηδα
Λουξεµβοργο
Κ"τω Χ ρες
Ιταλα
∆ανα
Γαλλα

Εκατοµµρια τνοι
12
Εξαιρεται το αυξηµνο
µερδιο πυρηνικ)ς και
ανανε σιµης ενργειας

10

Φινλανδα
Σνολο
εκποµπ ν
ΝΟx 1990–99

Βλγιο

Σχετικς µε την
ενργεια εκποµπς
ΝΟx 1990–99

Ιρλανδα

Αυστρα

Ισπανα

Εξαιρονται οι βελτι σεις
ως προς την απδοση

6

Εξαιρεται η µετ"βαση
απ να ορυκτ κασιµο
σε "λλο

4

Εξαιρεται η αποθεωση
των καυσαερων και η
χρ)ση καυσµων χαµηλ)ς
περιεκτικτητας σε θεο

Πορτογαλα

Σηµε-ωση: οι τιµς στχοι αφορον τις συνολικς εκποµπς.
Πηγ: ΕΟΠ.

Πηγ: ΕΟΠ.
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1.γ. Λοιπές πιέσεις που έχουν σχέση µε την ενέργεια
Στις λοιπές περιβαλλοντικές πιέσεις απ την παραγωγή και την
κατανάλωση ενέργειας περιλαµβάνονται τα απβλητα απ τα ορυχεία
και τους σταθµούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, η µλυνση των
υδάτων απ τις εξορύξεις, οι πετρελαιοκηλίδες και οι απορρίψεις στα
θαλάσσια ύδατα, η υποβάθµιση του εδάφους απ τις κηλίδες και τις
διαρροές υγρών καυσίµων, καθώς και ο αντίκτυπος στα οικοσυστήµατα
απ την κατασκευή και λειτουργία µεγάλων φραγµάτων.
Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις κηλίδες και τις
απορρίψεις πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και σχετικά
µε τα πυρηνικά απβλητα. Οι τάσεις στους εν λγω τοµείς απαιτούν
παρακολούθηση και η ποιτητα των δεδοµένων, αν και χι
περιεκτικών, είναι αρκετά ικανοποιητική ώστε να καταδεικνύει τις
πιέσεις απ την πετρελαϊκή ρύπανση των θαλασσών και την παραγωγή
ραδιενεργών αποβλήτων.
Εξακολουθούν να εµφανίζονται πετρελαιοκηλίδες απ δεξαµενπλοια,
µολοντι η συχντητά τους και οι ποστητες πετρελαίου έχουν µειωθεί
σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία. Τούτο µπορεί να
αντικατοπτρίζει την µη τακτική εµφάνιση τέτοιων ατυχηµάτων, µως
είναι ενθαρρυντικ το τι η φαινοµενική βελτίωση επήλθε παρά την
αυξηµένη θαλάσσια µεταφορά πετρελαίου. Σε αυτ συνέβαλαν τα
αυξηµένα µέτρα ασφαλείας, πως είναι η εισαγωγή στη ναυσιπλοΐα
δεξαµενπλοιων µε διπλά τοιχώµατα. Επιπλέον, µειώθηκαν οι
απορρίψεις πετρελαίου απ τις εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης και
τα παράκτια διυλιστήρια, παρά την αυξηµένη παραγωγή πετρελαίου,
λγω της αυστηρτερης εφαρµογής των τεχνολογιών απορρύπανσης
και διαχωρισµού.
Τα χρησιµοποιηµένα πυρηνικά καύσιµα αποτελούν τα πλέον
ραδιενεργά απβλητα και σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται αρκετές
εκατοντάδες χιλιάδες χρνια για τη διάσπασή τους. Επειδή ο γκος
που παράγεται καθορίζεται κυρίως απ την ποστητα ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται απ τα πυρηνικά εργοστάσια, οι ετήσιες
ποστητες χρησιµοποιηµένων καυσίµων θα µειωθούν κατά πάσα
πιθαντητα καθώς αρχίζει να περιορίζεται η παραγωγή πυρηνικής
ενέργειας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καθιέρωση µεθδων
τελικής διάθεσης, οι οποίες να καθησυχάζουν τις τεχνικές και δηµσιες
ανησυχίες σχετικά µε την πιθανή απειλή που αποτελούν τα εν λγω
απβλητα για το περιβάλλον. Εν τω µεταξύ τα απβλητα
συγκεντρώνονται σε χώρους αποθήκευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρτεινε την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της
διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής
της για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Σνοψη

!

Η πετρελαϊκ) ρπανση απ τις εγκαταστ"σεις ανοικτ)ς θαλ"σσης
και τα παρ"κτια διυλιστ)ρια χει περιοριστε, αλλ" εξακολουθον
να εµφανζονται µεγ"λες πετρελαιοκηλδες απ δεξαµενπλοια.

!

Εξακολουθον να συγκεντρ νονται απβλητα υψηλ)ς
ραδιενργειας απ την παραγωγ) πυρηνικ)ς ενργειας. Αποµνει
να προσδιοριστε νας γενικ" αποδεκτς τρπος δι"θεσης.

∆ιγραµµα 5α/5β:

Πετρελαϊκ ρπανση του θαλσσιου περιβλλοντος απ$ διυλιστρια και
εγκαταστσεις ανοικτς θαλσσης, καθ&ς και απ$ πετρελαιοκηλ-δες που
προκαλονται απ$ ατυχµατα σε δεξαµεν$πλοια (πνω απ$ 7 τ$νοι αν
κηλ-δα)

Απορρψεις πετρελαου (χιλι"δες τνοι)

Πετρελαιοκηλδα (χιλι"δες τνοι)

25

160

Εγκαταστ"σεις
ανοικτ)ς θαλ"σσης
∆ιυλιστ)ρια
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Πηγς: Eurostat, OSPAR (σµβαση για την προστασα του θαλασσου περιβ"λλοντος στο Βορειοανατολικ Ατλαντικ), CONCAWE
(Ευρωπαϊκς οργανισµς των εταιρει ν πετρελαιοειδ ν για το περιβ"λλον, την υγεα και την ασφ"λεια), DHI, ITOPF (∆ιεθν)ς
Οµοσπονδα Ιδιοκτητ ν ∆εξαµενπλοιων για τη ρπανση).

∆ιγραµµα 6:

Ετσιες ποσ$τητες
χρησιµοποιηµνου πυρηνικο
καυσ-µου απ$ σταθµος
παραγωγς πυρηνικς ενργειας

Τνοι βαρων µετ"λλων
4 500

Ηνωµνο Βασλειο
Γαλλα
Γερµανα
Σουηδα
Βλγιο
Ισπανα
Φινλανδα, Κ"τω Χ ρες & Ιταλα

4 000
3 500
3 000

Σηµει&σεις: η συντριπτικ) πλειοψηφα των αποβλ)των υψηλ)ς
ραδιενργειας συνσταται στα χρησιµοποιηµνα κασιµα και
στα απβλητα απ επανεπεξεργασα χρησιµοποιηµνων
καυσµων. Τα στοιχεα του 2000 για την Ισπανα, τη Σουηδα και
το ΗΒ βασζονται σε προσωριν" δεδοµνα. Τα προβαλλµενα
δεδοµνα προρχονται απ εθνικς προβολς, µε εξαρεση
αυτ" που αφορον τη Σουηδα για το 2010, τα οποα αποτελον
προβολ) του ΟΟΣΑ. Η Αυστρα, η ∆ανα, η Ελλ"δα, η Ιρλανδα,
το Λουξεµβοργο και η Πορτογαλα δεν διαθτουν σταθµος
παραγωγ)ς πυρηνικ)ς ενργειας. Η Ιταλα προχ ρησε στο
σταδιακ παροπλισµ των εµπορικ ν σταθµ ν πυρηνικ)ς
ενργειας το 1987. Η προβαλλµενη αξηση που αποδδεται
στη Φινλανδα, την Ιταλα και τις Κ"τω Χ ρες οφελεται στην
προβαλλµενη αξηση απ τη Φινλανδα.
Πηγ: ΟΟΣΑ.
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2. Χρησιµοποιοµε λιγ$τερη
ενργεια;
Ένας απ τους στχους της στρατηγικής της ΕΕ για την ενσωµάτωση
των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην πολιτική ενέργειας είναι η
µεγαλύτερη εξοικονµηση ενέργειας. Η αποδοτική σε σχέση µε το
κστος εξοικονµηση ενέργειας έχει πολλαπλά οφέλη: ελαττώνει την
πίεση που ασκείται στο περιβάλλον, βελτιώνει την ανταγωνιστικτητα
και επιτρέπει στις χώρες να εξαρτώνται λιγτερο απ τις εισαγωγές
ενέργειας.
Η κατανάλωση ενέργειας απ τους τελικούς χρήστες ενέργειας
αυξήθηκε ανάµεσα στο 1990 και το 1999 σε λους τους τοµείς πλην
ενς, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στον τοµέα των
µεταφορών. Η µικρή µείωση στην κατανάλωση ενέργειας στον
µεταποιητικ κλάδο αντικατοπτρίζει ορισµένες βελτιώσεις στην
ενεργειακή απδοση, αλλά κυρίως αποκαλύπτει τις συνέπειες των
διαρθρωτικών αλλαγών, περιλαµβανοµένης της µεταστροφής προς τις
βιοµηχανίες χαµηλής έντασης ενέργειας, την µετεγκατάσταση των
βιοµηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας µακριά απ τις χώρες της ΕΕ
και την αναδιάρθρωση της γερµανικής βιοµηχανίας µετά την ενοποίηση.
Οι προβολές της βάσης αναφοράς στο 2010 δείχνουν τη συνεχή
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά σε χαµηλτερο ρυθµ απ
αυτν µεταξύ 1990 και 1999, κυρίως λγω του βραδύτερου ρυθµού
αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας απ τον τοµέα των µεταφορών.
Τούτο οφείλεται στις αναµενµενες βελτιώσεις στην απδοση των
καυσίµων των οδικών οχηµάτων λγω της εθελοντικής συµφωνίας
ανάµεσα στην αυτοκινητοβιοµηχανία και την ΕΕ και χι λγω της
επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης των οδικών µεταφορών.
Η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να καταλαµβάνει λο και
µεγαλύτερο µερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε λες τις
χώρες της ΕΕ, τσο λγω του µεγαλύτερου αριθµού ηλεκτρικών
συσκευών στους τοµείς των υπηρεσιών και των νοικοκυριών σο και
της µεγαλύτερης χρήσης παραγωγικών διαδικασιών που βασίζονται
στην ηλεκτρική ενέργεια στη βιοµηχανία. Η ηλεκτρική ενέργεια
παράγεται απ άλλα καύσιµα και η κατανάλωση κάθε µονάδας
ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί την κατανάλωση δύο έως τριών µονάδων
άλλης πηγής ενέργειας. Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας θα έχει, ως εκ τούτου, ως αποτέλεσµα τη δυσανάλογα
µεγαλύτερη αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων, ιδίως σε ,τι αφορά
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, εκτς κι αν προέρχεται απ
τεχνολογίες υψηλής απδοσης και χαµηλών εκποµπών που µειώνουν
επαρκώς τις επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
περιβάλλον.

Σνοψη

"

Η καταν"λωση ενργειας στην ΕΕ συνχισε να αυξ"νεται µεταξ
1990 και 1999. Η τ"ση αυτ) αναµνεται να συνεχιστε.

"

Η καταν"λωση ηλεκτρικ)ς ενργειας στην ΕΕ αυξ)θηκε ταχτερα
απ την τελικ) καταν"λωση ενργειας αν"µεσα στο 1990 και το
1999. Η τ"ση αυτ) αναµνεται να συνεχιστε.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση αποτελεί µια ιδιαίτερα
αναποτελεσµατική χρήση των ενεργειακών πρώτων υλών. Στη ∆ανία,
το Ταµείο εξοικονµησης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο
χρηµατοδοτείται απ την είσπραξη φρου οικιακής κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπει στην κυβέρνηση να χορηγεί
επιδοτήσεις προκειµένου οι κατοικίες που θερµαίνονται µε ηλεκτρική
ενέργεια να µετατραπούν σε κατοικίες µε αστική (κεντρική) θέρµανση
ή µε θέρµανση µε φυσικ αέριο. Επίσης, οι εταιρείες φυσικού αερίου
ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέξουν για το µαγείρεµα το
αέριο παρά την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς κάθε νέα εγκατάσταση
φυσικού αερίου λαµβάνει κρατική επιδτηση.

∆ιγραµµα 7:

Αξηση της τελικς
κατανλωσης ενργειας και της
κατανλωσης ηλεκτρικς
ενργειας, 1990–99

Ηνωµνο Βασλειο

∆ιγραµµα 8:

Τελικ κατανλωση ενργειας

Εκατοµµρια τνοι ισοδναµου πετρελαου

Σουηδα
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3. Π$σο γργορα αυξνεται η
ενεργειακ απ$δοση;
Η ΕΕ ως σύνολο έχει έναν ενδεικτικ στχο που συνίσταται στη
µείωση της ενεργειακής έντασης της τελικής κατανάλωσης
(κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα ακαθάριστου εγχώριου
προϊντος) κατά 1 % ανά έτος κατά µέσο ρο, µεταξύ 1998 και 2010,
«επιπλέον αυτού που θα είχε άλλως επιτευχθεί». Η ενεργειακή ένταση
της οικονοµίας της ΕΕ µειώθηκε κατά 0.9 % ανά έτος κατά τη διάρκεια
της περιδου 1990–99, µε φαινοµενικά µικρή επίδραση απ τις
πολιτικές ενεργειακής απδοσης και εξοικονµησης ενέργειας. Ο
αργς ρυθµς µε τον οποίο ελαττώθηκε η ενεργειακή ένταση οφείλεται
σε συνδυασµ της γενικά µικρής προτεραιτητας σε τέτοιες πολιτικές,
του άφθονου ενεργειακού εφοδιασµού και των χαµηλών τιµών των
ορυκτών καυσίµων. Η σηµαντική µείωση στη Γερµανία, η οποία
υποβοηθήθηκε απ τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απδοση, απέτρεψε
απ µνη της την αύξηση της ενεργειακής έντασης στο σύνολο της ΕΕ.
Παρατηρήθηκαν εντυπωσιακές µειώσεις στο Λουξεµβούργο λγω
εφάπαξ αλλαγών (κλείσιµο χαλυβουργείου) και στην Ιρλανδία λγω
της µεγάλης ανάπτυξης των βιοµηχανιών χαµηλής έντασης ενέργειας.
Η εφαρµογή πολιτικών ενεργειακής απδοσης στη ∆ανία και τις Κάτω
Χώρες διαδραµάτισε σηµαντικ ρλο στις µειώσεις στις εν λγω χώρες.
Η συνολική απδοση της µετατροπής της πρωτογενούς ενέργειας σε
χρησιµοποιήσιµη ενέργεια δεν βελτιώθηκε ανάµεσα στο 1990 και το
1999 επειδή τα οφέλη απδοσης στο πλαίσιο των διαδικασιών
µετατροπής αντισταθµίστηκαν απ το µεγαλύτερο µερίδιο καυσίµων
µετατροπής (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, προϊντα πετρελαίου) στην
τελική κατανάλωση ενέργειας, τάση που αναµένεται να συνεχιστεί.
Η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµτητας (ΣΠΗΘ)
αποτρέπει µεγάλο µέρος της απώλειας θερµτητας απ την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς παράγει και θερµτητα και ηλεκτρισµ
ως χρήσιµες εκροές. Η ΕΕ έχει έναν ενδεικτικ στχο που συνίσταται
στην άντληση του 18 % της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας απ την ΣΠΗΘ έως το 2010. Ο εν λγω στχος ενδέχεται να
µην επιτευχθεί επειδή οι επενδύσεις σε ΣΠΗΘ σε ολκληρη την ΕΕ,
και ιδιαίτερα στη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και το ΗΒ,
δυσχεράνθηκαν απ την αύξηση των τιµών φυσικού αερίου (το
καύσιµο προτίµησης για νέα ΣΠΗΘ), την πτώση των τιµών ηλεκτρικής
ενέργειας και την αβεβαιτητα σχετικά µε την εξέλιξη των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επεκτείνεται η απελευθέρωση. Ο
γερµανικς νµος για τη ΣΠΗΘ, ο οποίος ψηφίστηκε στις αρχές του
2020, αποτελεί παράδειγµα του τρπου µε τον οποίο µπορεί να

Σνοψη

"

Η οικονοµικ) µεγθυνση απαιτε λιγτερη πρσθετη καταν"λωση
ενργειας, αλλ" η καταν"λωση ενργειας εξακολουθε να
αυξ"νεται.

"

Με εξαρεση τη βιοµηχανα, καννας οικονοµικς τοµας της ΕΕ
δεν αποσνδεσε αρκετ" την οικονοµικ)/κοινωνικ) αν"πτυξη του
απ την καταν"λωση ενργειας οτως στε να σταµατ)σει την
αξηση της καταν"λωσης ενργειας στο εσωτερικ του.

!

Η απδοση της παραγωγ)ς ηλεκτρικ)ς ενργειας απ τα ορυκτ"
κασιµα βελτι θηκε την περοδο 1990–1999, αλλ" η καταν"λωση
ηλεκτρικ)ς ενργειας απ ορυκτ" κασιµα αυξ)θηκε πιο γρ)γορα,
αντισταθµζοντας τα οφλη για το περιβ"λλον απ τις βελτι σεις
αυτς.

"

Το µερδιο της ηλεκτρικ)ς ενργειας απ τη συνδυασµνη
παραγωγ) ηλεκτρισµο και θερµτητας (ΣΠΗΘ) αυξ)θηκε σε
ολκληρη την ΕΕ µεταξ 1994 και 1998, αλλ" απαιτεται ταχτερη
αξηση για την επτευξη του στχου της ΕΕ.

βελτιωθεί η εν λγω κατάσταση µέσω διαφρων µηχανισµών στήριξης,
µεταξύ των άλλων τις συµφωνηµένες τιµές αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΣΠΗΘ και για τις νέες
µονάδες µικρής κλίµακας.

∆ιγραµµα 9:
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4. Στρεφ$µαστε σε λιγ$τερο
ρυπογ$να κασιµα;
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής
υπογραµµίζει την ανάγκη αύξησης του µεριδίου καθαρτερης
παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Αυτ αντικατοπτρίζεται στο έκτο
κοινοτικ πργραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο, στο
πλαίσιο των δράσεων προτεραιτητας για την κλιµατική µεταβολή,
ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιµων πηγών και ορυκτών καυσίµων
χαµηλής περιεκτικτητας σε άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το µερίδιο των ορυκτών καυσίµων στη συνολική κατανάλωση
ενέργειας ελαττώθηκε µνο ελαφρώς κατά την περίοδο 1990-1999,
ωστσο το περιβάλλον ωφελήθηκε απ µια µεγάλη αλλαγή στο µείγµα
ορυκτών καυσίµων, µε τον άνθρακα και τον λιγνίτη να χάνουν
περίπου το ένα τρίτο του µεριδίου της αγοράς και να αντικαθίστανται
απ το σχετικά πιο καθαρ φυσικ αέριο, µε αποτέλεσµα τη µείωση
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και των ουσιών που
προκαλούν οξίνιση. Αυτ οφείλεται κυρίως στην αλλαγή καυσίµων
κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ενθαρρύνεται απ
την υψηλή απδοση και τις χαµηλές δαπάνες κεφαλαίου των σταθµών
φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου, την απελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, των χαµηλών τιµών αερίου στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 και την εφαρµογή της οδηγίας της ΕΕ για τις
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Το πετρέλαιο συγκράτησε το µερίδι
του στην αγορά ενέργειας, γεγονς που αντικατοπτρίζει τη συνεχή του
κυριαρχία στους διαρκώς αναπτυσσµενους τοµείς των οδικών και
των αεροπορικών µεταφορών.
Οι προβολές της βάσης αναφοράς δείχνουν µνο περιορισµένες
µεταβολές στο ενεργειακ µείγµα της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας, υπογραµµίζοντας την ανάγκη µεγαλύτερης στήριξης της
ανανεώσιµης ενέργειας (βλ. επµενο µέρος). Οι προβολές
καταδεικνύουν επίσης τι τα ορυκτά καύσιµα θα καταλάβουν
µεγαλύτερο µερίδιο της αυξανµενης παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ η στροφή προς την παραγωγή ηλεκτρισµού µε τη
θέρµανση αερίου αναµένεται να συνεχιστεί.
Η µετάβαση απ τον άνθρακα στο φυσικ αέριο δεν αναµένεται να
συνεχιστεί µετά το 2010. Ως εκ τούτου, η αυξηµένη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας απ ορυκτά καύσιµα, η αργή ανάπτυξη της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απ ανανεώσιµες πηγές και η µείωση
της πυρηνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς τα πυρηνικά
εργοστάσια αρχίζουν να παροπλίζονται ενδέχεται να οδηγήσουν σε
αυξηµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σνοψη

!

Τα ορυκτ" κασιµα εξακολουθον να κυριαρχον στη χρ)ση
ενργειας, αλλ" οι πισεις στο περιβ"λλον χουν περιοριστε χ"ρη
στη µετ"βαση απ τον "νθρακα και το λιγντη στο σχετικ"
καθαρτερο φυσικ αριο.

!

Τα ορυκτ" κασιµα και η πυρηνικ) ενργεια συνεχζουν να
κυριαρχον στην παραγωγ) ηλεκτρικ)ς ενργειας, αλλ" το
περιβ"λλον χει επωφεληθε απ τη µετ"βαση απ τον "νθρακα
και το λιγντη στο φυσικ αριο.

#

Οι εκποµπς διοξειδου του "νθρακα απ την παραγωγ)
ηλεκτρικ)ς ενργειας µει θηκαν κατ" 8 % µεταξ 1990 και 1999,
παρ" την αξηση κατ" 16 % που σηµει θηκε στην ποστητα της
παραγµενης ηλεκτρικ)ς ενργειας.

∆ιγραµµα 11: Συνολικ κατανλωση
ενργειας αν πηγ
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5. Π$σο γργορα εφαρµ$ζονται
οι τεχνολογ-ες ανανε&σιµης
ενργειας;
Η επίτευξη των στχων ανανεώσιµης ενέργειας θα αποτελέσει
πρκληση. Λαµβάνοντας υπψη την προβαλλµενη αύξηση στην
κατανάλωση ενέργειας, ο ρυθµς αύξησης της ανανεώσιµης ενέργειας
(τσο του ηλεκτρισµού σο και της θερµτητας) θα πρέπει να
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε αυτν µεταξύ 1990 και 1999,
προκειµένου να επιτευχθεί ο ενδεικτικς στχος της ΕΕ για µερίδιο
12 % των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην συνολική κατανάλωση
ενέργειας έως το 2010. Παροµοίως, ο ρυθµς αύξησης του
ηλεκτρισµού απ ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα πρέπει να
διπλασιαστεί περίπου προκειµένου να εκπληρωθεί ο ενδεικτικς
στχος της ΕΕ για 22,1 % ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρισµού
απ ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως το 2010.
Οι χρηµατοοικονοµικοί, οι φορολογικοί και οι διοικητικοί φραγµοί, η
χαµηλή οικονοµική ανταγωνιστικτητα ορισµένων ανανεώσιµων
πηγών και η έλλειψη ενηµέρωσης και εµπιστοσύνης µεταξύ των
επενδυτών δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας.
Υπάρχουν, ωστσο, ενθαρρυντικά σηµάδια τι η αύξηση της
ανανεώσιµης ενέργειας µπορεί να επιταχυνθεί σηµαντικά µε το σωστ
µείγµα µέτρων στήριξης. Για παράδειγµα, η ταχεία εξάπλωση της
αιολικής και ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προωθήθηκε απ
τη ∆ανία (µνο αιολική), τη Γερµανία και την Ισπανία και προέκυψε
απ µέτρα στήριξης πως είναι οι ρυθµίσεις περί «τροφοδτησης» που
εγγυώνται µια σταθερή ευνοϊκή τιµή. Παροµοίως, η Αυστρία, η
Γερµανία και η Ελλάδα συνέβαλαν κατά 80 % στις νέες εγκαταστάσεις
ηλιακής θέρµανσης στην ΕΕ ανάµεσα στο 1990 και το 1999. Οι
εξελίξεις στον τοµέα της ηλιακής θέρµανσης στην Αυστρία και τη
Γερµανία ευνοήθηκαν απ την ενεργ κυβερνητική πολιτική σε
συνδυασµ µε συστήµατα επιδτησης και επικοινωνιακές στρατηγικές,
ενώ στην Ελλάδα οι εξελίξεις ευνοήθηκαν απ κρατικές επιδοτήσεις.
Η ανανεώσιµη ενέργεια συµβάλλει πολύ λίγο στην αυξανµενη
κατανάλωση του τοµέα των µεταφορών. Το σχέδιο οδηγίας της ΕΕ
σχετικά µε την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων για τις
µεταφορές αναµένεται να ζητά να προέρχεται απ βιοκαύσιµα, µέχρι το
2010, σχεδν το 6 % της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που θα
πωλούνται για µεταφορικούς σκοπούς. Ωστσο η παραγωγή των εν
λγω καυσίµων είναι υψηλής ενεργειακής έντασης και ενδέχεται να
υπάρξει ανταγωνισµς µε άλλα ενεργειακά φυτά για καλλιεργήσιµες

Σνοψη

"

Το µερδιο ανανε σιµης ενργειας στη συνολικ) καταν"λωση
ενργειας αυξ)θηκε µνο ελαφρ ς µεταξ 1990 και 1999. Οι
προβολς της µελλοντικ)ς ζ)τησης ενργειας υποδηλ νουν τι ο
ρυθµς αξησης ενργειας απ ανανε σιµες πηγς πρπει να
διπλασιαστε προκειµνου να επιτευχθε ως το 2010 ο
ενδεικτικς στχος του 12 % της ΕΕ.

"

Το µερδιο ανανε σιµης ενργειας στην καταν"λωση ηλεκτρισµο
στην ΕΕ αυξ)θηκε ελαφρ ς µεταξ 1990 και 1999. Οι προβολς
της µελλοντικ)ς ζ)τησης ηλεκτρισµο υποδηλ νουν τι ο ρυθµς
αξησης του ηλεκτρισµο απ τις ανανε σιµες πηγς πρπει να
διπλασιαστε προκειµνου να επιτευχθε ως το 2010 ο
ενδεικτικς στχος του 22,1 % της ΕΕ.

εκτάσεις. Υπάρχει επίσης κάποιος προβληµατισµς σχετικά µε το
επίπεδο των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και των σωµατιδίων απ
βιοκαύσιµα.

∆ιγραµµα 13: Μερ-διο της συνολικς
κατανλωσης ενργειας που
παρχεται απ$ ανανε&σιµες
πηγς ενργειας

∆ιγραµµα 14: Μερ-διο της κατανλωσης
ηλεκτρικς ενργειας που
παρχεται απ$ ανανε&σιµες
πηγς ενργειας, 1999
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βιοδιασπ µενες πηγς ενργειας, καθ ς δεν υπ"ρχουν
διαθσιµα ξεχωριστ" δεδοµνα για το βιοδιασπ µενο µρος. Ο
στχος της ΕΕ για τη συµβολ) του ηλεκτρισµο απ
ανανε σιµες πηγς στην ακαθ"ριστη καταν"λωση ηλεκτρικ)ς
ενργειας κατ" 22,1 % ως το 2010 κατατ"σσει µνο τα
βιοδιασπ µενα απβλητα στις ανανε σιµες πηγς. Το µερδιο
της ανανε σιµης ηλεκτρικ)ς ενργειας στην ακαθ"ριστη
καταν"λωση ηλεκτρικ)ς ενργειας υπερεκτιµ"ται, ως εκ
τοτου, κατ" ποστητα που ισοδυναµε µε την ηλεκτρικ)
ενργεια που παρ"γεται απ µη βιοδιασπ µενα βιοµηχανικ" και
αστικ" απβλητα. Οι εθνικο στχοι που αναφρονται εδ
αποτελον τιµς αναφορ"ς που τα κρ"τη µλη συµφ νησαν να
λ"βουν υπψη κατ" τον καθορισµ των στχων τους ως τον
Οκτ βριο του 2002, σµφωνα µε την οδηγα της ΕΕ για την
ανανε σιµη ηλεκτρικ) ενργεια. Πηγ: Eurostat, ΕΜΠ.
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Η ενργεια και το περιβ"λλον στην Ευρωπαϊκ) -νωση

6. Στρεφ$µαστε σε να σστηµα
τιµολ$γησης που
ενσωµατ&νει καλτερα το
περιβαλλοντικ$ κ$στος;
Σήµερα οι τιµές ενέργειας δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το συνολικ
κστος για την κοινωνία, διτι οι τιµές συχνά δεν λαµβάνουν
εξολοκλήρου υπψη τις επιπτώσεις της παραγωγής και της
κατανάλωσης ενέργειας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι
εκτιµήσεις αυτού του εξωτερικού κστους για τον ηλεκτρισµ, για
παράδειγµα, αφορούν περίπου το 1–2 % του ακαθάριστου εγχώριου
προϊντος της ΕΕ και αντικατοπτρίζουν την κυριαρχία των ορυκτών
καυσίµων που ρυπαίνουν το περιβάλλον στην παραγωγή ηλεκτρισµού.
Το έκτο πργραµµα δράσης για το περιβάλλον τονίζει την ανάγκη
εσωτερικοποίησης του εν λγω εξωτερικού περιβαλλοντικού κστους.
Προτείνει ένα συνδυασµ µέσων στα οποία περιλαµβάνονται η
προώθηση φορολογικών µέτρων, πως είναι οι φροι και τα κίνητρα
που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, καθώς και η διενέργεια
επανεξέτασης των επιδοτήσεων που αντιτίθενται στην αποδοτική και
βιώσιµη χρήση της ενέργειας, µε στχο τη σταδιακή κατάργησή τους.
Οι ενεργειακές επιδοτήσεις στο διάστηµα 1990-1995 παρέµειναν
επικεντρωµένες στην ενίσχυση των ορυκτών καυσίµων και της
πυρηνικής ενέργειας, παρά τις επιπτώσεις και τους κινδύνους για το
περιβάλλον σε σχέση µε τα εν λγω καύσιµα. Οι δαπάνες των
κυβερνήσεων των κρατών µελών για την έρευνα και ανάπτυξη στον
ενεργειακ τοµέα µειώθηκαν µεταξύ 1990 και 1998, αλλά
εξακολούθησαν να είναι επικεντρωµένες στην πυρηνική ενέργεια. Το
µερίδιο του προϋπολογισµού για την έρευνα και ανάπτυξη που ήταν
αφιερωµένο στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στη διατήρηση της
ενέργειας αυξήθηκε, αλλά µειώθηκε σε απλυτους ρους. Χρειάζονται
πιο πρσφατα δεδοµένα προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
συνεχίστηκαν αυτά τα πρτυπα ενεργειακής επιδτησης.
Με εξαίρεση τις τιµές του πετρελαίου ντίζελ και της αµλυβδης
βενζίνης για τις µεταφορές, οι τιµές της ενέργειας µειώθηκαν µεταξύ
1985 και 2001. Αυτ αντικατοπτρίζει τις τάσεις στις διεθνείς τιµές των
ορυκτών καυσίµων και τη στροφή προς την απελευθέρωση των
αγορών αερίου και ηλεκτρισµού που ενθάρρυνε τον µεγαλύτερο
ανταγωνισµ τιµών. Οι µειώσεις προέκυψαν παρά τις αυξήσεις στη
φορολγηση της ενέργειας — εκτς απ τη φορολγηση για τη
βιοµηχανική ηλεκτρική ενέργεια που ο φρος ενέργειας µειώθηκε.

Σνοψη

"

Οι τιµς ενργειας σε γενικς γραµµς µει θηκαν αν"µεσα στο
1985 και το 2001 µε αποτλεσµα τα κνητρα για εξοικονµηση
ενργειας να εναι πολ µικρ".

"

Παρ" τις αυξ)σεις στη φορολογα απ το 1985 ως το 2001, οι
τιµς ενργειας για τα περισστερα κασιµα µει θηκαν και
αυξ)θηκε η συνολικ) ζ)τηση ενργειας.

"

Με τα ορυκτ" κασιµα να παρχουν π"νω απ το )µισυ της
ηλεκτρικ)ς ενργειας της ΕΕ, τα εππεδα των τιµ ν θα πρπει να
αυξηθον οτως στε να συµπεριλ"βουν το προβλεπµενο
εξωτερικ κστος της παραγωγ)ς ηλεκτρικ)ς ενργειας.

"

Οι επιδοτ)σεις εξακολουθον να στρεβλ νουν την αγορ"
ενργειας προς φελος των ορυκτ ν καυσµων, παρ" τις πισεις
που ασκον τα εν λγω κασιµα στο περιβ"λλον.

"

Οι δαπ"νες της ΕΕ για την ρευνα και την αν"πτυξη στον τοµα
της ενργειας µει θηκαν τη στιγµ) που απαιτεται καινοτοµα για
την αν"πτυξη λιγτερο ρυπογνων τεχνολογι ν.

Λγω της απουσίας κατάλληλου πλαισίου πολιτικής που να στοχεύει
στην πλήρη εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κστους για το
περιβάλλον και στην καλύτερη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, η
µείωση των τιµών ενέργειας ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο
για τις επενδύσεις µε στχο την εξοικονµηση ενέργειας και να
ενθαρρύνει την κατανάλωση ενέργειας.
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