Δπελδύζεηο ζε ΑΠΔ, αθόκε θαη κε κεδεληθά ίδηα θεθάιαηα - Νένο θαλνληζκόο
από ηε ΡΑΔ
Αθόκε θαη ρσξίο ίδηα θεθάιαηα, αιιά κε 100% δαλεηζκό από ηξάπεδα, ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζην εμήο
δεθηή από ηε ΡΑΔ κηα αίηεζε ζε Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ξύζκηζε πνπ ιύλε η ηα ρέξηα ζε αξθεηνύο
επίδνμνπο επελδπηέο, αξθεί λα έρνπλ εμαζθαιίζεη «πξάζηλε» ρξεκαηνδόηεζε γηα ην έξγν ηνπο.
Σαπηόρξνλα, εηζάγνληαη λέα ηξαπεδηθά εξγαιεία όπσο επηζηνιέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ( letter of
intent) ή ρξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο (third party finance), ελώ παξάιιεια θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα
ζηνλ επελδπηή λα «θαιύπηεη» ίδηα θεθάιαηα κε ηελ αμία ηπρόλ αθηλήησλ πνπ δηαζέηεη.
Σα παξαπάλσ, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο «θαηλνηνκίεο» ηνπ λένπ Καλνληζκνύ Αδεηώλ Παξαγσγήο
ΑΠΕ, πνπ πεξλάεη ζήκεξα από ηελ νινκέιεηα ηεο ΡΑΕ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί γηα έλα κήλα ζε
δηαβνύιεπζε θαη ελ ζπλερεία λα γίλεη ππνπξγηθή απόθαζε. Ιδνύ ηα βαζηθόηεξα ζεκεία ηνπ λένπ
Καλνληζκνύ Αδεηώλ ελόο νγθώδνπο θεηκέλνπ 200 θαη πιένλ ζειίδσλ :
• Καηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ επελδπηή λα «θαιύπηεη» ίδηα θεθάιαηα κε ηελ αμία ηπρόλ
αθηλήησλ πνπ δηαζέηεη. Πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, πνπ έρεη ζπρλά σζηόζν νδεγήζεη
ζε ζηξεβιώζεηο θαη ζε εγθξίζεηο αδεηώλ ρσξίο νη επίδνμνη επελδπηέο λα δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή
επηθάλεηα (π.ρ. κέζσ ηεο ππεξηίκεζεο ηεο αμίαο ελόο αθηλήηνπ). Δπίζεο δελ ζα γίλεηαη ζην εμήο δεθηή
θαη ε δέζκεπζε ηνπ επίδνμνπ επελδπηή όηη ζα εθπνηήζεη θάπνην αθίλεην γηα λα «θαιύςεη» ηα ίδηα
θεθάιαηα πνπ ηνπ ιείπνπλ.
• Δηεπξύλεηαη ε γθάκα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνδεηθλύν πλ ηελ νηθνλνκηθή επάξθεηα κηαο άδεηαο.
Γηα παξάδεηγκα, ζήκεξα είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη θαλείο έλα κίληκνπκ θεθαιαίσλ γηα λα γίλεη δεθηή ε
επέλδπζε. Απηή ε πξόβιεςε θαηαξγείηαη, θαη ζην εμήο αθόκε θαη κε κεδεληθά ίδηα θεθάιαηα, κηα άδεηα ζα
παίξλεη ην πξάζηλν θσο, αξθεί ν επελδπηήο λα έρεη εμαζθαιίζεη 100% δαλεηζκό από ηξάπεδα.
• Γηα ηελ έγθξηζε κηαο άδεηαο ζα ιακβάλνληαη πιένλ ππόςηλ κόλν ηα θίλεηξα πνπ πξνβιέπεη ν
Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, ελ πξνθεηκέλσ νη θνξναπαιιαγέο. Τπελζπκίδνπκε όηη δελ παξέρνληαη πιέ νλ
επηδνηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο έξγνπ, κέζσ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ.
• Αλαθαινύληαη νη «αξραίεο» άδεηεο, εθείλεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί εδώ θαη πάλσ από 30 κήλεο,
αιιά δελ έρνπλ κεηνπζησζεί ζε έξγα, κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο γξαθεηνθξαηία. Βάζεη ηνπ
πξνεγνύκελνπ λόκνπ, ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο κηαο άδεηαο , ζπλεπάγνληαλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, κε
απνηέιεζκα ζηελ νπζία ε ΡΑΔ λα κελ έρεη ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο. Ο λένο Κώδηθαο απινπνηεί θαη
ζπληνκεύεη ηε ιεγόκελε «δηαδηθαζία αθξόαζεο» - ηε δπλαηόηεηα δειαδή ζηνλ επελδπηή λα ππνβάιεη ηα
επηρεηξήκαηα ηνπ. Με ηελ απινπνίεζε απηή εθηηκάηαη όηη ζα αλαθιεζνύλ ζε ζρεηηθά ζύληνκν δηάζηεκα
πνιιέο από ηηο άδεηεο πνπ πιεξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, (έρνπλ δειαδή ρνξεγε ζεί από ηελ πεξίνδν 20062007 θαη έθηνηε παξακέλνπλ αλελεξγέο), νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη πξνζεγγίδνπλ ηα 1.000 MW, θαη ζρεδόλ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη αηνιηθώλ.
• Η ΡΑΕ ζα ειέγρεη ηε ζπκβαηόηεηα κηαο άδεηαο κε ηηο δώλεο απνθιεηζκνύ ηνπ Χσξνηαμηθνύ. Αλ ην
έξγν βξίζθεηαη εληόο θάπνηαο δώλεο απνθιεηζκνύ, ε αίηεζε δελ ζα πξνρσξάεη. Ούησο ή άιισο ε ΡΑΔ,
γηα λα πξνβεί ζε αδεηνδνηήζεηο, ειέγρεη ήδε από ην πεξαζκέλν θαινθαίξη ηε ζπκβαηόηεηα κηαο άδεηαο κε
ην Υσξνηαμηθό. Αλ δελ ην έθαλε, ζα έπξεπε λα είρε «παγώζεη» όιεο ηηο εγθξίζεηο πνπ έδσζε κέρξη
ζήκεξα, κε ην επηρείξεκα όηη ππνρξενύηαη λα πεξηκέλεη ηελ έθδνζε ηνπ λένπ θαλνληζκνύ αδεηώλ
παξαγσγήο ΑΠΔ. Δγθξίζεθαλ ινηπόλ ην 2010 αξθεηέο ρηιηάδεο πξνζσξηλέο αδεηνδνηήζεηο, θαη ηώξα ν
έιεγρνο ηνπ Υσξνηαμηθνύ εηζάγεηαη θαη επίζεκα, κέζσ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ.
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• Δίλεηαη εηδηθή έκθαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο ΑΠΕ, (βηνκάδα, θαη ειηνζεξκηθά), γηα ηηο νπνίεο δελ
ππήξρε πξόβιεςε ζηνλ πξνεγνύκελν θαλνληζκό ζρεηηθά κε ην πσο ζα αδεηνδνηνύληαη. ην ησξηλό
θείκελν ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηέηνησλ αδεηώλ, ώζηε λα παίξλνπλ
ην «πξάζηλν θσο» κε ζύληνκεο δηαδηθαζίεο.
Δπλαηόηεηα γηα ηελ ππνβνιή εγθαίξσο ελζηάζεσλ…
Σέινο, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ώζηε λα ιακβάλεη γλώζε έγθαηξα ν θαζέλαο ησλ αηηεκάησλ πνπ
ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔ, θαη εγθαίξσο λα κπνξεί λα ππνβάιιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ. Σν πθηζηάκελν
θαζεζηώο έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο από ηηο ελζηάζεηο λα ππνβάιινληαη αθνύ εγθξηζεί κηα άδεηα,
επεηδή απινύζηαηα ν ελδηαθεξόκελνο δελ ελεκεξώζεθε έγθαηξ α, κε ζπλέπεηα λα ράλεηαη πνιύηηκνο
ρξόλνο θαη λα θαζπζηεξεί ην όιν έξγν. Σν πξόβιεκα ηεο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο, είλαη όηη ζήκεξα, ν
επελδπηήο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζηε ΡΑΔ πξέπεη βάζεη ηνπ λόκνπ λα ηε δεκνζηεύζεη απιώο ζε δύν
εθεκεξίδεο. Η δεκνζίεπζε ζπλήζσο πεξλά απαξαηήξεηε, κε ζπλέπεηα νη όπνηεο ελζηάζεηο λα
θαηαηίζεληαη εθ ησλ πζηέξσλ, θαη ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη ήδε δνζεί άδεηα παξαγσγήο. ην εμήο,
όια ηα αηηήκαηα ζα αλαξηώληαη εμ αξρήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ, νπόηε ν νπνηνζδήπνηε πνιίηεο ζα
κπνξεί λα δεη πνηα αηηήκαηα γηα έξγα ΑΠΔ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο
ΟΤΑ (από ηελ πιεπξά ησλ νπνίσλ ζπρλά ππνβάιινληαη ελζηάζεηο), θαζώο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηεο ΡΑΔ ζα κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαη λα μέξνπλ εγθαίξσο ηη ζπκ βαίλεη ζηελ πεξηνρή ηνπο.

(πηγή energypress.gr)
Παρακάηω βρίζκεηαι και η ιζηοζελίδα ηης Ρσθμιζηικής Αρτής Ενέργειας (ΡΑΕ) για να δείηε
ηο νέο κανονιζμό:
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/06042011.csp
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