Το σχέδιο στροφής σε υγρά καύσιµα χαµηλού ανθρακικού
αποτυπώµατος που παρουσίασε η FuelsEurope
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Η παρουσίαση έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο µε πρωτοβουλία της Ελίζας Βόζενµπεργκ, µε την
υποστήριξη των Ελληνικών Πετρελαίων
Σε δείπνο που πραγµατοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο Στρασβούργο µε
τίτλο Vision 2050, και το οποίο οργάνωσε η ευρωβουλευτής κ. Ελίζα Βόζεµπεργκ,
παρουσιάσθηκαν στους ευρωβουλευτές οι θέσεις του FuelsEurope σε σχέση µε την
στρατηγική για στροφή των διυλιστηρίων σε υγρά καύσιµα χαµηλού αποτυπώµατος
άνθρακα.
Η FuellsEurope εκπροσωπεί στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 40 εταιρείες που λειτουργούν
διυλιστήρια στην Ευρώπη και µαζί την Concawe είναι οι δύο κλάδοι του Συνδέσµου
ευρωπαϊκών εταιρειών διύλισης.
Τα µέλη του συνδέσµου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% της διυλιστικής ικανότητας στην
ΕΕ και περισσότερο από 75% της ευρωπαϊκής λιανικής αγοράς καυσίµων.
Η παρουσίαση έγινε από τον γενικό διευθυντή της FuelsEurope κ. John Cooper. Τα Ελληνικά
Πετρέλαια αποτελούν ενεργό µέλος του συνδέσµου αυτού και παρέστησαν µε τον πρόεδρό
τους κ. Γιάννη Παπαθανασίου και την διευθύντρια διεθνών σχέσεων του οµίλου κα. Γιάννα
Γούτα.
Υπερβολικές προσδοκίες από τον εξηλεκτρισµό των µεταφορών
Το ζητούµενο από την πλευρά των διυλιστηρίων είναι να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο που θα
δώσει την δυνατότητα επενδύσεων µε ανάπτυξη τεχνολογιών που θα µειώνουν τις εκποµπές
CO2, δηλαδή τη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου για παραγωγή υγρών καυσίµων
χαµηλού άνθρακα.

Η επιχειρηµατολογία της πλευράς αυτής είναι ότι ο εξηλεκτρισµός έχει δηµιουργήσει
υπερβολικές προσδοκίες για τους κλάδους των αεροµεταφορών και της ναυτιλίας
απαιτούνται υπερβαρείς µπαταρίες οι οποίες καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή µε τα
σηµερινά δεδοµένα.
Κατά συνέπεια η ηλεκτροκίνηση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στα ελαφρότερα οχήµατα,
µέχρι δηλαδή τις κατηγορίες των ιδιωτικών αυτοκινήτων, λεωφορείων και ελαφρών
φορτηγών.
∆εν υπάρχουν οχήµατα µηδενικών εκποµπών, στην ανάλυση κύκλου ζωής όλα τα οχήµατα
παράγουν CO2.
Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θεωρούνται από την νοµοθεσία µηδενικών εκποµπών παρόλο
που η κατασκευή του αυτοκινήτου και η χρήση του ανάλογα µε το είδος της ηλεκτρικής
ενέργειας που χρησιµοποιεί διαθέτει αποτύπωµα CO2.
Αποτελεσµατικότερη η αναβάθµιση των υγρών καυσίµων
Μεταξύ των προτάσεων που διατύπωσε ο επικεφαλής του FuellsEurope είναι η θέσπιση
φορολογικών κινήτρων µείωση δηλαδή της φορολογίας που υφίσταται στα υγρά καύσιµα,
ώστε να υπάρξουν τα κίνητρα για επενδύσεις τέτοιες που θα επιτρέψουν την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας ποιότητας και αποτυπώµατος CO2 στα προϊόντα.
Μια συνολική µείωση των ρύπων για παλιά και νέα αυτοκίνητα στα καύσιµα που θα
χρησιµοποιούνται µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε την
αντικατάσταση τους στόλου από ηλεκτρικά αυτοκίνητα που λειτουργεί σε ορισµένες
αγορές της Ευρώπης και σε υψηλά εισοδηµατικές τάξεις.
Η πλευρά της FuelsEurope δεν αµφισβητεί την αναµενόµενη εξέλιξη ανάπτυξης της αγοράς
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εκτιµά όµως ότι µια πολιτική συνολικής αναβάθµισης των
υγρών καυσίµων θα µπορούσε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσµα για όλους τους κλάδους και
µε ταχύτερο ρυθµό.
Μεταξύ των πολιτικών που προτείνει η FuelsEurope αναφέρεται και η χρονική επιµήκυνση
για τους στόχους επιτεύξης των εκποµπών ρύπων που στην παρούσα φάση είναι στα 130
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο, το 2021 στα 95 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο.
Εάν ο κλάδος των αυτοκινήτων δεν επιτύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές τις
προδιαγραφές τότε θα υποστεί πρόστιµα της τάξης των 32 δις. ευρώ.
Οι προγραµµατισµοί που ισχύουν µέχρι τώρα µιλούν για µείωση των ρύπων στα 81
γραµµάρια ανά χλµ το 2025 και στα 65γραµµάρια ανά χλµ το 2030.
Εξετάζεται µέχρι το 2040 οι εκποµπές αυτές να έχουν µηδενίσει.
Μια χρονική επιµήκυνση των στόχων αυτών θα επιτρέψει να γίνουν εγκαίρων επενδύσεις
ώστε να ωφεληθεί το σύνολο των αυτοκινήτων.
Βιοµηχανικά συµπλέγµατα για ενέργεια χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος
Παράλληλα η υιοθέτηση στήριξης µιας τέτοιας πολιτικής θα επιτρέψει µεσοπρόθεσµα τη
χρήση της τεχνολογίας του υδρογόνου, της αποθήκευσης των βιοκαυσίµων και της κυκλικής
οικονοµίας γενικότερα ώστε να παραχθούν υγρά καύσιµα που θα µειώσουν σηµαντικά τις
εκποµπές CO2.
Το διυλιστήριο του µέλλοντος θα έχει τη δυνατότητα µε την ενσωµάτωση και
πετροχηµικών µονάδων να αναπτύξουν καινοτόµες τεχνολογίες µε στόχο την µείωση
των εκποµπών.
Θα αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου βιοµηχανικού συµπλέγµατος (Cluster) όπου σε συνέργεια
µε την χηµική βιοµηχανία τα βιώσιµα βιοκαύσιµα, την ηλεκτροπαραγωγή και την
τηλεθέρµανση θα παράγει ενέργεια χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος.

Σηµαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα για τον κλάδο διύλισης
Ελλείψει παγκόσµιων πολιτικών για το κλίµα που µπορούν να συγκριθούν σε φιλοδοξία µε το
Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών, ΣΕ∆Ε, της ΕΕ (EU ETS), ο κλάδος διύλισης
εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως συµβαίνει και σε άλλες βιοµηχανίες
υψηλής εντάσεως ενέργειας. Συνεπώς, ο κλάδος θα πρέπει να αποζηµιωθεί για το έµµεσο
κόστος εκποµπών κατά την 4η Περίοδο του ΣΕ∆Ε (20212030).
∆ιατηρώντας την ανταγωνιστικότητα του σηµερινού βιοµηχανικού ιστού προκειµένου να
καταστεί δυνατή η βιώσιµη µετάβαση του.
Ο Κλάδος ∆ιύλισης είναι εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιµοποιώντας 32.000 Gigawatt
ώρες το 2015, ενώ αναµένεται περαιτέρω αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση µη επιλεξιµότητας του Κλάδου για αποζηµίωση, τα διυλιστήρια θα
αποθαρρύνονταν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια
χαµηλού άνθρακα.

∆εν υπάρχουν οχήµατα µηδενικών εκποµπών. Στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle
Approach), όλα τα οχήµατα παράγουν CO2. Τα ηλεκτροκίνητα θεωρούνται από την
νοµοθεσία µηδενικών εκποµπών, όµως η κατασκευή του οχήµατος και της µπαταρίας έχει
CO2 αποτύπωµα.

Σε γαλάζιο, οι τοµείς για τους οποίους η χρήση υγρών καυσίµων που προέρχονται από τα
πετρελαιοειδή µπορούν να αντικατασταθούν από την ηλεκτροκίνηση.
Σε µπλε, οι τοµείς για τους οποίους, τα υγρά καύσιµα δύσκολα θα αντικατασταθούν από την
ηλεκτροκίνηση και θα γίνεται χρήση υγρών καυσίµων και πρώτων υλών χαµηλού άνθρακα.

Το ∆ιυλιστήριο του Μέλλοντος θα είναι ένα αποδοτικό κέντρο παραγωγής, πιθανώς
ενσωµατωµένο σε ένα σύµπλεγµα βιοµηχανιών που επεξεργάζονται και ανταλλάσσουν
πληθώρα πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων. Μέσα σε αυτά τα συµπλέγµατα, η
τεχνολογία αποθήκευσης άνθρακα (CCS) αναµένεται να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
για την αποτελεσµατική δέσµευση και αποθήκευση των εναποµεινάντων εκποµπών CO2.

Οι ευκαιρίες που προκύπτουν αφορούν πολλές βιοµηχανίες. Περαιτέρω επενδύσεις σε Ε&Α
και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών διατοµεακών συνεργατικών µοντέλων θα είναι
απαραίτητες προκειµένου να απελευθερωθεί πλήρως το δυναµικό των ευκαιριών αυτών,
κατά τη µετάβαση σε µια ευρωπαϊκή οικονοµία χαµηλών εκποµπών.
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