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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.     /1999/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος

για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (ALTENER)

(1998 - 2002)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                               
1 EE C 214, 10.7.1998, σ. 44.
2 EE C 315, 13.10.1998, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C 175 της 21.06.1999,

σ. 262) κοινή θέση του Συµβουλίου της ......... (ΕΕ C ....) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της .................( ΕΕ C        ).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) το άρθρο 174 της Συνθήκης ορίζει ότι ένας από τους στόχους της κοινοτικής δράσης είναι να

εξασφαλισθεί συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων,

(2) το άρθρο 152 της Συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις στον τοµέα της προστασίας της υγείας

αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας· το πρόγραµµα ALTENER που

προβλέπεται στην παρούσα απόφαση συµβάλλει στην προστασία της υγείας,

(3) κατά τη σύνοδο της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συµβούλιο έθεσε στόχο τη σταθεροποίηση,

έως το έτος 2000, των συνολικών εκποµπών CO2 στα επίπεδα του 1990 σε ολόκληρη την

Κοινότητα,

(4) το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές

µεταβολές περιέχει περαιτέρω δεσµεύσεις για την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της

προκειµένου να µειώσουν τις εκποµπές αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του

θερµοκηπίου, καθώς και την υπόσχεση της Κοινότητας για την επίτευξη µείωσης των

εκποµπών αυτών τα έτη 2008-2012 κατά 8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990,

(5) µε την απόφαση 93/389/ΕΟΚ 1 του Συµβουλίου, θεσπίσθηκε µηχανισµός για την

παρακολούθηση στην Κοινότητα των εκποµπών CO2, και των λοιπών εκποµπών αερίων που

συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου,

(6) οι εκποµπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα είναι πιθανό να αυξηθούν

κατά 3% περίπου από το 1995 έως το 2000, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει φυσιολογική

οικονοµική ανάπτυξη·υπό το φως της ανωτέρω υπόσχεσης του Κιότο, είναι απαραίτητο να

ληφθούν πρόσθετα µέτρα·µεταξύ των µέτρων που πραγµατικά συµβάλλουν στην επίτευξη

του ανωτέρω στόχου περιλαµβάνεται µία πολύ εντατικότερη χρήση ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα,

                                               
1 ΕΕ L 167, 9.7.1993, σ. 31.
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(7) κατά τη σύνοδό του στις 25 και 26 Ιουνίου 1996, το Συµβούλιο σηµείωσε ότι, στο πλαίσιο

των διαπραγµατεύσεων για ένα πρωτόκολλο σχετικά µε την εντολή του Βερολίνου, η

∆εύτερη Έκθεση Αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας για τις Κλιµατικές Μεταβολές

(SAR IPCC) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σύµφωνα µε τα διάφορα στοιχεία η επίδραση του

ανθρώπου στις κλιµατικές µεταβολές του πλανήτη είναι αισθητή και επεσήµανε την ανάγκη

να αναληφθεί επειγόντως δράση όσο το δυνατόν ευρύτερα, τόνισε ότι υπάρχουν µεγάλες

αναµφίβολα θετικές δυνατότητες και ζήτησε από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα µέτρα που

πρέπει να ληφθούν σε κοινοτική κλίµακα,

(8) µε την Πράσινη Βίβλο της 11ης Ιανουαρίου 1995 και τη Λευκή Βίβλο της

13ης ∆εκεµβρίου 1995, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο τις απόψεις της για το µέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Κοινότητα και το

ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

(9) στο ψήφισµά του της 4ης Ιουλίου 1996 περί κοινοτικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει κοινοτικό

σχέδιο δράσης για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

(10) µε την Πράσινη Βίβλο της 20ής Νοεµβρίου 1996 και τη Λευκή Βίβλο της 26ης Νοεµβρίου

1997 µε τίτλο "Ενέργεια για το µέλλον : Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας", η Επιτροπή κίνησε

µια διαδικασία για να αναπτύξει και να εφαρµόσει περαιτέρω µια κοινοτική στρατηγική και

ένα σχέδιο δράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, στοιχεία που περιλαµβάνονται,

µαζί µε µια "Εκστρατεία Απογείωσης", στη Λευκή Βίβλο,

(11) στο ψήφισµά του της 15ης Μαΐου 1997 2 για την Πράσινη Βίβλο "Ενέργεια για το µέλλον :

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας", το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακινεί την Επιτροπή να

θεσπίσει το συντοµότερο δυνατόν ένα ενισχυµένο πρόγραµµα ALTENER II· στο ψήφισµά

του της 18ης Ιουνίου 1998 3 για την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ενέργεια για το µέλλον :

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Λευκή Βίβλος για µια κοινοτική στρατηγική και σχέδιο

δράσης" ζητεί σαφή αύξηση των κονδυλίων ALTENER εντός του προγράµµατος πλαισίου

για την ενέργεια,

                                               
1 ΕΕ C 211, 22.7.1996, σ. 27.
2 ΕΕ C 167, 2.6.1997, σ. 160.
3 ΕΕ C 210, 6.7.1998, σ. 215.
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(12) το άρθρο 8 της οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής

ενεργείας 1 παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να προωθήσουν τη διείσδυση στην αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, δίδοντάς τους προτεραιότητα,

(13) το άρθρο 158 της Συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση

της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής και, αποσκοπεί

ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων

περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών· η δράση

αυτή καλύπτει µεταξύ άλλων και τον ενεργειακό τοµέα,

(14) µε την απόφαση 93/500/ΕΟΚ 2, και την απόφαση 98/352/ΕΚ 3 το Συµβούλιο ενέκρινε

κοινοτικό πρόγραµµα για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα

επονοµαζόµενο ALTENER µε σκοπό να µειωθούν οι εκποµπές CO2 µε την αύξηση του

µεριδίου αγοράς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της συµβολής τους στη συνολική

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην Κοινότητα,

(15) η Κοινότητα αναγνώρισε ότι το πρόγραµµα ALTENER αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της

κοινοτικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών CO2,

(16) θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, στα πλαίσια του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για

δράσεις στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002) που υιοθετήθηκε µε την απόφαση του

Συµβουλίου 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ 4, ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση των ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας· το ειδικό αυτό πρόγραµµα θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο ισχύον κείµενο,

                                               
1 ΕΕ L 27, 30.1.1997, σ. 20.
2 ΕΕ L 235, 18.9.1993, σ. 41.
3 ΕΕ L 159, 3.6.1998, σ. 53.
4 EE L 7, 13.1.1999, σ 16.
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(17) εφαρµόζοντας την απόφαση 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 για το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων έρευνας,

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) 1, η

απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στην έρευνα, το περιβάλλον και την αειφόρο

ανάπτυξη (1998-2002) 2 αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις τεχνολογίες της ενεργειακής

αποδοτικότητας και των ανανεώσιµων πηγών· το ALTENER είναι ένα µέσο που

συµπληρώνει το πρόγραµµα αυτό,

(18) το πρόγραµµα ALTENER δεν θίγει τα εθνικά σχέδια ή συστήµατα για την προώθηση των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας· ο στόχος του είναι να προσθέσει µια κοινοτική διάσταση που

προσδίδει προστιθέµενη αξία,

(19) οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή

Ένωση µε σηµαντικό εµπορικό δυναµικό· η ανάπτυξή τους θα πρέπει, ως εκ τούτου, να

συνοδεύεται από ειδική στρατηγική και στοχοθετηµένες δράσεις που θα τις καταστήσουν

ταυτόχρονα βιώσιµες και ανταγωνιστικές, δηµιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για

επενδύσεις,

(20) η αυξηµένη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα έχει θετική επίπτωση τόσο στο

περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού· µε την απρόσκοπτη και

µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα καταστεί δυνατή η

πλήρης εκµετάλλευση του οικονοµικού και εργασιακού δυναµικού τους· για να επιτευχθούν

άριστα αποτελέσµατα απαιτείται υψηλός βαθµός διεθνούς συνεργασίας,

(21) ένα ενισχυµένο πρόγραµµα ALTENER αποτελεί ουσιαστικό µέσο ανάπτυξης του δυναµικού

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας· οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα πρέπει να

αποκτήσουν εύλογο µερίδιο στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας,

(22) προκειµένου να εξασφαλίσει την ενδεικνυόµενη εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής και

του σχεδίου δράσης µέχρι το 2010 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή

χρειάζεται κατάλληλους µηχανισµούς για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διάφορων

πρωτοβουλιών,

                                               
1 EE L 26, 1.2.1999, σ 1.
2 EE L 64, 12.3.1999, σ 58.
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(23) σκοπός των στοχοθετηµένων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ) της

παρούσας απόφασης, είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων σε νέο

παραγωγικό δυναµικό ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µέσω χρηµατοδοτικής στήριξης,

ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειµένου να µειωθούν οι περιφερειακές και

λειτουργικές δαπάνες των σχεδίων για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να αρθούν έτσι τα µη

τεχνικά εµπόδια· οι δράσεις αυτές προωθούν, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ειδικευµένες

συµβουλές, την ανάλυση των προοπτικών της αγοράς, την επιλογή χωροθέτησης έργων, την

αίτηση άδειας οικοδοµής και εκµετάλλευσης, τις πρωτοβουλίες των ΜΜΕ για επενδύσεις

στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την κατάρτιση σχεδίων χρηµατοδότησης, την

προετοιµασία των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, την

εκπαίδευση φορέων εκµετάλλευσης και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων,

(24) οι εν λόγω στοχοθετηµένες δράσεις αφορούν την εφαρµογή σχεδίων στον τοµέα της

βιοµάζας, περιλαµβανοµένων των ενεργειακών καλλιεργειών, των καυσόξυλων, των

υπολειµµάτων δασοκοµίας και γεωργίας, των αστικών αποβλήτων που δεν επιδέχονται

ανακύκλωση, των υγρών βιοκαυσίµων και του βιοαερίου, και στον τοµέα των θερµικών και

φωτοβολταϊκών ηλιακών συστηµάτων, των παθητικών και ενεργητικών ηλιακών

συστηµάτων στα κτίρια, των υδροηλεκτρικών έργων µικρής κλίµακας (κάτω των 10 MW),

της ενέργειας των κυµάτων, της αιολικής ενέργειας και της γεωθερµικής ενέργειας,

(25) η ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία ενός

ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήµατος για το σύνολο της Ευρώπης και στην ανάπτυξη

ενός ευρωπαϊκού κλάδου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ανοίγοντας έτσι µεγάλες

εξαγωγικές δυνατότητες τεχνογνωσίας και επενδύσεων στις τρίτες χώρες, µε τη συµµετοχή

της Κοινότητας,

(26) είναι πολιτικά και οικονοµικά σκόπιµο να ανοιχθεί το πρόγραµµα ALTENER για τις

συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης της 21ης και 22ας Ιουνίου 1994 που

επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και όπως σηµειώνει η Επιτροπή

στην ανακοίνωσή της επί του θέµατος αυτού το Μάιο του 1994, καθώς και για την Κύπρο,

(27) προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η κοινοτική ενίσχυση χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά και

αποφεύγεται η επικάλυψη των εργασιών, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα σχέδια

υπόκεινται σε διεξοδική εκ των προτέρων αξιολόγηση· η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα

αξιολογεί συστηµατικά την πρόοδο και τα αποτελέσµατα των υποστηριζοµένων σχεδίων,
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(28) µε την παρούσα απόφαση καθορίζεται δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή

αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 1 της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1995 1 για την αρχή του προϋπολογισµού

µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού· θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ALTENER θα διεξαχθεί διαπραγµάτευση

για νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές,

(29) η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 98/352/ΕΚ του Συµβουλίου η οποία κατά

συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                               
1 ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 4.
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Άρθρο 1

1. Βάσει του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας, τίθεται

σε εφαρµογή από την Κοινότητα, για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της εφαρµογής κοινοτικής στρατηγικής και

σχεδίου δράσης για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως το έτος 2010 (καλούµενο στο εξής

"πρόγραµµα ALTENER").

Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της

απόφασης του Συµβουλίου 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, στόχοι του προγράµµατος είναι :

(α) να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή ενός κοινοτικού σχεδίου

δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και ιδίως οι νοµικές, κοινωνικοοικονοµικές και

διοικητικές προϋποθέσεις,

(β) να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ενέργειας

από ανανεώσιµες πηγές.

Οι δύο αυτοί ειδικοί στόχοι συµβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών κοινοτικών

στόχων - που συµπληρώνουν τους στόχους των κρατών µελών - και προτεραιοτήτων : περιορισµός

των εκποµπών CO2, αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την

επίτευξη του ενδεικτικού στόχου του 12% στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας

στην Κοινότητα το 2010, µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, ασφάλεια του

ενεργειακού εφοδιασµού, προώθηση της απασχόλησης, οικονοµική ανάπτυξη, οικονοµική και

κοινωνική συνοχή και περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης

του οικονοµικού δυναµικού αποµακρυσµένων και περιφερειακών περιοχών.

2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ALTENER χορηγείται κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση

για δράσεις και µέτρα που ανταποκρίνονται στους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1

στοιχεία α) και β).



7122/99 LAM/thm GR
DG D I 9

3. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του προγράµµατος ALTENER ανέρχεται σε 74

εκατοµµύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 29,6 εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για την περίοδο 1998

έως 1999.

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2000 έως 2002 είναι 44,4 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό

αυτό θα επανεξεταστεί εάν δεν είναι σύµφωνο µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο

αυτή.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων

των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ALTENER χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις και µέτρα που

σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας :

(α) µελέτες και άλλες δράσεις, µε σκοπό να εφαρµοσθούν και να συµπληρωθούν άλλα µέτρα της

Κοινότητας και των κρατών µελών που έχουν ληφθεί για να αναπτυχθεί το δυναµικό των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Πρόκειται ιδίως για την ανάπτυξη τοµεακών στρατηγικών

και στρατηγικών αγοράς, την ανάπτυξη προτύπων και πιστοποιήσεων, τη διευκόλυνση των

οµαδικών προµηθειών, συγκριτικές αναλύσεις βάσει σχεδίων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο

περιβάλλον και την µακροπρόθεσµη εξέλιξη κόστους/οφέλους από τη χρήση κλασικών και

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την ανάλυση των νοµικών, κοινωνικοοικονοµικών και

διοικητικών όρων, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάλυσης της πιθανής χρήσης οικονοµικών

µέτρων ή/και φορολογικών κινήτρων που ευνοούν τη διείσδυση στην αγορά των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την εκπόνηση κατάλληλης νοµοθεσίας που θα προωθήσει τη

δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις καθώς και καλύτερων µεθόδων για την

αξιολόγηση κόστους/οφέλους που δεν αντανακλώνται στις τιµές της αγοράς,
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(β) πειραµατικές δράσεις κοινοτικού ενδιαφέροντος µε σκοπό να δηµιουργηθούν ή να

επεκταθούν οι δοµές και τα µέσα για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας :

- στον τοπικό και περιφερειακό προγραµµατισµό,

- στα µέσα προγραµµατισµού, σχεδιασµού και αξιολόγησης,

- στα νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα της αγοράς,

(γ) µέτρα για την ανάπτυξη των δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης· µέτρα για

να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας µε σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισµός

µεταξύ διεθνών, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δραστηριοτήτων·

δηµιουργία συγκεντρωτικού συστήµατος για τη συλλογή, ιεράρχηση και κυκλοφορία

πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

(δ) στοχοθετηµένες δράσεις για να διευκολυνθεί η διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας και η σχετική τεχνογνωσία µε σκοπό να διευκολυνθεί η µετάβαση από το

πειραµατικό στάδιο στην εµπορική εκµετάλλευση και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις δια της

παροχής συµβουλών για την προετοιµασία, υποβολή και εφαρµογή σχεδίων,

(ε) δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης µε σκοπό :

- να παρακολουθείται η εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης

για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

- να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν κατ' εφαρµογήν του σχεδίου

δράσης, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί καλύτερος συντονισµός και ευρύτερη

συνέργεια µεταξύ δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δραστηριοτήτων που

χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και εκείνων που χρηµατοδοτούνται από άλλους

χρηµατοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
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- να παρακολουθείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται στην Κοινότητα και στα κράτη µέλη

όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

- να αξιολογούνται οι επιπτώσεις και η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας των

δράσεων και των µέτρων που θα αναληφθούν µε βάση το πρόγραµµα ALTENER. Στην

αξιολόγηση αυτή θα συνυπολογισθούν επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα

καθώς και οι επιπτώσεις στην απασχόληση.

Άρθρο 3

1. Όλα τα έξοδα που συνδέονται µε τις δράσεις και τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2,

στοιχεία α), γ) και ε) αναλαµβάνονται από την Κοινότητα. Εάν φορέας πλην της Επιτροπής

προτείνει µέτρα που εµπίπτουν στο άρθρο 2 στοιχείο γ), η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν µπορεί να

υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους, το δε υπόλοιπο µπορεί να χρηµατοδοτείται από

δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή από συνδυασµό των δύο.

2. Το ύψος της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος ALTENER για τις δράσεις και

τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο β), δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του

συνολικού κόστους, το δε υπόλοιπο µπορεί να αποτελείται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή

από συνδυασµό των δύο.

3. Το ύψος της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος ALTENER για τις δράσεις και

τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ) καθορίζεται ετησίως για κάθε µια από τις

στοχοθετηµένες δράσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2.
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Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της χρηµατοδότησης και την εφαρµογή του

προγράµµατος ALTENER.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις που εµπίπτουν στο πρόγραµµα ALTENER θα

υπόκεινται σε προηγούµενη εκτίµηση, παρακολούθηση και µετέπειτα αξιολόγηση, στις οποίες όταν

ολοκληρωθεί το έργο, θα περιλαµβάνεται και αξιολόγηση των επιπτώσεων, της εφαρµογής και του

κατά πόσον οι αρχικοί τους στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι επιλεγόµενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση

τουλάχιστον ανά εξάµηνο ή, για τα σχέδια διάρκειας µικρότερης του ενός έτους, στο µέσο του

διαστήµατος εφαρµογής και οπωσδήποτε άµα τη περατώσει.

Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 5 σχετικά µε την πορεία των σχεδίων.

2. Οι όροι και οι κατευθύνσεις που ισχύουν για την υποστήριξη των δράσεων και των µέτρων

που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθορίζονται ετησίως λαµβάνοντας υπόψη :

(α) τις προτεραιότητες που ορίζουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη στα προγράµµατά τους για

την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

(β) τα κριτήρια που συνδέονται µε τη σχέση κόστους/αποτελέσµατος και τις δυνατότητες

ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και τον αντίκτυπό τους στην

απασχόληση και το περιβάλλον, ιδιαίτερα στη µείωση των εκποµπών CO2,
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(γ) για δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ), το σχετικό κόστος της συνδροµής, την

µακροπρόθεσµη εµπορική βιωσιµότητα, τη νέα παραγωγική ικανότητα που αναµένεται να

προκύψει και το µέγεθος του διαπεριφερειακού και/ή διεθνικού οφέλους,

(δ) τις αρχές που ορίζει το άρθρο 87 της Συνθήκης και τις σχετικές κοινοτικές κατευθύνσεις για

τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5 επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισµό αυτών των όρων

και κατευθύνσεων.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή επικουρείται, για την εφαρµογή του προγράµµατος ALTENER, από την επιτροπή που

αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης του Συµβουλίου 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ.

Άρθρο 6

Η εξέταση και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος

ALTENER διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης του Συµβουλίου

1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ.

Άρθρο 7

Στο πρόγραµµα ALTENER µπορούν να συµµετέχουν οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε τους όρους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών

διατάξεων, που ορίζονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σύνδεσης ή στις ίδιες τις

συµφωνίες σύνδεσης σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα.
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Στο πρόγραµµα ALTENER µπορεί να συµµετέχει και η Κύπρος βάσει προσθέτων πιστώσεων και

υπό όρους ίδιους µε εκείνους που ισχύουν για τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες

που θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Η απόφαση 98/352/ΕΚ του Συµβουλίου καταργείται.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 4 ∆εκεµβρίου 1997, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης του

Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την προώθηση των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (1998-2002) - πρόγραµµα ALTENER 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του στις 11 Μαρτίου 1999 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών

γνωµοδότησαν επίσης 3.

3. Στις 25 Μαΐου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση 4.

4. Στις 28 Ioυνίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

5. Η πρόταση αποτελεί µέρος του προγράµµατος πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της

ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε από το Συµβούλιο της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 5. Στόχος

του προγράµµατος αυτού είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου για µια πιό επικεντρωµένη

και ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική στην Κοινότητα. Το πρόγραµµα πλαίσιο

αποτελείται από µια βασική απόφαση που περιέχει γενικές αρχές και έξι ειδικά

προγράµµατα, ένα από τα οποία είναι το εν λόγω πρόγραµµα ALTENER.

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην ενσωµάτωση του ήδη υφιστάµενου

προγράµµατος περί προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο πρόγραµµα

πλαίσιο.

                                               
1 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2 EE C 175 της 21.06.1999, σ. 262.
3 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή : ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σελ. 44.

Επιτροπή των Περιφερειών : ΕΕ C 315 της 13.10.1998, σελ. 1.
4 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα· βλ. έγγρ. 8853/99 ENER 68 ENV 191

CODEC 308.
5 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σελ. 16.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

6. Στις 18 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο αποφάσισε να παρατείνει και να προσαρµόσει στα
νέα δεδοµένα το ήδη υπάρχον πρόγραµµα ALTENER, το οποίο έληξε στα τέλη του
1997. Το νέο και προσαρµοσµένο πρόγραµµα ALTENER 1 χρησιµοποιήθηκε κατόπιν
τούτου ως βάση κατά τις διαπραγµατεύσεις για το πρόγραµµα πλαίσιο για δράσεις στον
τοµέα της ενέργειας.

7. Το Συµβούλιο έκρινε ότι η βασική απόφαση του προγράµµατος πλαισίου για δράσεις
στον τοµέα της ενέργειας θα πρέπει να περιέχει κανόνες και αρχές γενικού χαρακτήρα
έτσι ώστε να ισχύουν για όλα τα ειδικά προγράµµατα. Στη βασική απόφαση
περιλαµβάνονται διατάξεις για γενικούς στόχους, εκθε΄σεις προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, διαδικασίες επιτροπής όσον αφορά εκτελεστικά µέτρα·
τα κωδικά προγράµµατα παραπέµπουν στη βασική απόφαση όσον αφορά τα ζητήµατα
αυτά.

8. Το Συµβούλιο αποφάσισε να περιλάβει ένα δηµοσιονοµικό ποσό αναφοράς σε όλα τα
ειδικά προγράµµατα του προγράµµατος πλαισίου για την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό,
το Συµβούλιο συµφώνησε να δώσει προτεραιότητα στην παρούσα πρόταση περί
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και στην πρόταση περί ενεργειακής αποδοτικότητας
(βλ. άρθρο 1 παραγρ. 3)).

Β. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

9. Το Συµβούλιο υιοθέτησε, εν µέρει ή καθ'ολοκληρία, ή σε ορισµένες περιπτώσεις
καταρχήν τις τροπολογίες 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 και 24.

Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε στην κοινή θέση τις τροπολογίες 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16,
22, 26 και 30 από τις οποίες η Επιτροπή είχε απορρίψει τις τροπολογίες 3, 12, 15, 26
και 30. Ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές καλύφθηκαν από διατάξεις άλλων
αποφάσεων του προγράµµατος πλαισίου για την ενέργεια, τις οποίες το Συµβούλιο
θεώρησε περιττό να επαναλάβει στην παρούσα κοινή θέση.

______________________

                                               
1 ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σελ. 53.
















