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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1 ,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2 ,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3 ,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 311Ε της 31.10.2000, σ. 320.
2 ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 5.
3 EE C 22 της 24.1.2001, σ. 27.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της                             (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σήµερα, οι δυνατότητες εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δεν

αξιοποιούνται επαρκώς στην Κοινότητα. Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη της

προαγωγής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως µέτρου προτεραιότητας, δεδοµένου ότι η

εκµετάλλευσή τους συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Επιπλέον, αυτή η εκµετάλλευση µπορεί επίσης να δηµιουργήσει τοπικές θέσεις

απασχόλησης, να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, να συµβάλλει στην

ασφάλεια του εφοδιασµού και να επιτρέψει την ταχύτερη επίτευξη των στόχων του Κυότο.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι αυτή η δυνατότητα αξιοποιείται καλύτερα

στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(2) Η προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (εφεξής αποκαλούµενη «Λευκή Βίβλος»), για λόγους

ασφάλειας και διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασµού, για λόγους προστασίας του

περιβάλλοντος και για λόγους κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Αυτό υποστηρίχθηκε

από το Συµβούλιο µε το ψήφισµά του, της 8ης Ιουνίου 1998, για τις ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας1 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε το ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή

Βίβλο.

(3) Η αυξανόµενη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, αποτελεί σηµαντικό µέρος της δέσµης µέτρων που απαιτούνται για τη

συµµόρφωση µε το Πρωτόκολλο του Κυότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών

για τις κλιµατικές µεταβολές, καθώς και κάθε πολιτικής για την τήρηση τυχόν περαιτέρω

δεσµεύσεων.

                                                
1 ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1.
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(4) Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 11ης Μαΐου 1999, και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του, της 17ης Ιουνίου 1998, για την ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιµες πηγές 1, κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένη πρόταση για ένα

κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε την πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται

από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην εσωτερική αγορά. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του, της 30ής Μαρτίου 2000, για την ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 2, τόνισε ότι η

θέσπιση δεσµευτικών και φιλόδοξων στόχων για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας σε εθνικό

επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αποτελεσµάτων και την επίτευξη των

κοινοτικών στόχων.

(5) Για να εξασφαλισθεί η αυξηµένη διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας στην αγορά, σε µεσοπρόθεσµη βάση, θα πρέπει να κληθούν όλα τα κράτη µέλη να

θεσπίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία

παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(6) Οι εν λόγω εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι θα πρέπει να συνάδουν µε όσες εθνικές δεσµεύσεις

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των δεσµεύσεων σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές που

έχουν γίνει αποδεκτές από την Κοινότητα βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

                                                
1 ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 143.
2 ΕΕ C 378 της 29.12.2000, σ. 89.
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(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει σε ποιο βαθµό τα κράτη µέλη έχουν σηµειώσει πρόοδο

ως προς την επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων και σε ποιο βαθµό οι εθνικοί

ενδεικτικοί στόχοι συνάδουν µε το συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12% της ακαθάριστης

εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, λαµβάνοντας υπόψη ότι στη Λευκή Βίβλο ο

ενδεικτικός στόχος του 12% για το σύνολο της Κοινότητας έως το 2010 παρέχει χρήσιµη

καθοδήγηση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε

επίπεδο κρατών µελών, συνεκτιµώντας την ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές

εθνικές περιστάσεις.

(8) Οσάκις χρησιµοποιούν απόβλητα ως πηγές ενέργειας, τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν

την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων. Η εφαρµογή

της παρούσας οδηγίας γίνεται µε την επιφύλαξη των ορισµών του Παραρτήµατος 2α και 2β

της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών

αποβλήτων 1.

(9) Ο ορισµός της βιοµάζας που χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία δεν προδικάζει τη

χρησιµοποίηση διαφορετικού ορισµού στις εθνικές νοµοθεσίες, για σκοπούς διαφορετικούς

από τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(10) Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να αναγνωρίζουν την αγορά εγγύησης

προέλευσης από άλλα κράτη µέλη ή την αντίστοιχη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ως συµβολή

στην εκπλήρωση υποχρέωσης εθνικής ποσόστωσης. Ωστόσο, προκειµένου να διευκολυνθεί

το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και

να αυξηθεί η διαφάνεια κατά την επιλογή των καταναλωτών µεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας

παραγόµενης από µη ανανεώσιµες πηγές και ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από

ανανεώσιµες πηγές, η εγγύηση προέλευσης της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία.

Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν συνεπάγονται αφ�εαυτά δικαίωµα απολαβής των

εθνικών µηχανισµών στήριξης που έχουν συσταθεί στα διάφορα κράτη µέλη. Είναι

σηµαντικό να καλύπτονται από τέτοια εγγύηση προέλευσης όλες οι µορφές ηλεκτρικής

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

                                                
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).
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(11) Είναι σηµαντικό να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ εγγυήσεων προέλευσης και

ανταλλάξιµων πράσινων πιστοποιητικών.

(12) Η ανάγκη κρατικής ενίσχυσης υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αναγνωρίζεται στις

κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του

περιβάλλοντος 1, οι οποίες, µεταξύ άλλων επιλογών, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την

ανάγκη ενδοεπιχειρησιακού καταλογισµού των εξωτερικών δαπανών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 87 και 88, θα

εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται σ� αυτήν την κρατική ενίσχυση.

(13) Χρειάζεται να θεσπιστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(14) Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διάφορους µηχανισµούς υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των πράσινων πιστοποιητικών, των

ενισχύσεων για επενδύσεις, των φορολογικών απαλλαγών ή µειώσεων, των επιστροφών

φόρων και των συστηµάτων άµεσης στήριξης των τιµών. Ένα σηµαντικό µέσο επίτευξης του

στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των µηχανισµών

αυτών, έως ότου τεθεί σε λειτουργία κοινοτικό πλαίσιο, προκειµένου να διατηρηθεί η

εµπιστοσύνη των επενδυτών.

(15) Είναι πολύ νωρίς για να αποφασισθεί ένα ευρύ κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τα συστήµατα

στήριξης, λόγω της περιορισµένης πείρας από τα εθνικά συστήµατα και του σχετικά µικρού

σηµερινού µεριδίου στην Κοινότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και η οποία επιδοτείται.

                                                
1 ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ.3.
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(16) Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν, µετά από επαρκή µεταβατική περίοδο, τα

συστήµατα στήριξης στην αναπτυσσόµενη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ

τούτου, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να υποβάλει έκθεση

για την κτηθείσα από την εφαρµογή των εθνικών συστηµάτων πείρα. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη, η Επιτροπή, µε βάση τα συµπεράσµατα της εν λόγω έκθεσης, θα πρέπει να υποβάλει

πρόταση για κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά τα συστήµατα στήριξης για την ηλεκτρική

ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να

συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων, να συµβιβάζεται µε τις αρχές της

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των

διαφόρων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και τις ποικίλες τεχνολογίες και τις

γεωγραφικές διαφορές. Θα πρέπει επίσης να προάγει τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας κατά τρόπο ουσιαστικό, να είναι απλή και, ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν πιο

αποτελεσµατική, ιδίως από πλευράς κόστους, και να περιλαµβάνει επαρκείς µεταβατικές

περιόδους διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των

επενδυτών και για την αποφυγή άσκοπων δαπανών. Το εν λόγω πλαίσιο θα επιτρέψει στην

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, να ανταγωνιστεί

την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και θα

περιορίσει το κόστος που βαρύνει τον καταναλωτή, ενώ, µεσοπρόθεσµα, θα µειώσει την

ανάγκη κρατικής στήριξης.

(17) Η αυξανόµενη διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας στην αγορά, θα επιτρέψει να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας, γεγονός που

θα µειώσει το κόστος.

(18) Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται η ισχύς των δυνάµεων της αγοράς και η εσωτερική

αγορά και να καταστεί η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, ανταγωνιστική και ελκυστική για τους Ευρωπαίους πολίτες.
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(19) Κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης µιας αγοράς για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι

ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος για περιφερειακές και τοπικές

αναπτυξιακές ευκαιρίες, εξαγωγικές προοπτικές, κοινωνική συνοχή και ευκαιρίες

απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τους ανεξάρτητους

παραγωγούς ενέργειας.

(20) Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη δοµή του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας, ιδίως κατά την επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση αδειών

κατασκευής σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(21) Σε ορισµένες περιστάσεις, είναι αδύνατο να διασφαλίζεται απόλυτα η µεταφορά και η

διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, χωρίς

να θίγεται η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου· συνεπώς, οι εγγυήσεις εν προκειµένω

µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµική αποζηµίωση.

(22) Οι δαπάνες σύνδεσης των νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, θα πρέπει να είναι αντικειµενικές, διαφανείς και αµερόληπτες, λαµβανοµένων

δεόντως υπόψη και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν στο δίκτυο οι συνδεδεµένοι

παραγωγοί.

(23) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς

από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της

προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί

να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5

της Συνθήκης.  Ωστόσο, η λεπτοµερής εφαρµογή τους θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη µέλη,

επιτρέποντας κατ΄αυτόν τον τρόπο σε κάθε κράτος µέλος να επιλέξει το καθεστώς που

αντιστοιχεί καλύτερα στην ιδιαίτερή του κατάσταση. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προαγωγή της αύξησης της συµβολής των ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας και η δηµιουργία βάσης για ένα µελλοντικό κοινοτικό πλαίσιο στον εν λόγω τοµέα.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» : οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική,

ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική

ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις

βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια).

(β) «Βιοµάζα» : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων

που προέρχονται από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και των ζωικών

ουσιών), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο

κλάσµα των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων.

(γ) «Ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» : η ηλεκτρική

ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν µόνον ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, καθώς και το µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας σε υβριδικούς σταθµούς οι οποίοι χρησιµοποιούν συµβατικές πηγές

ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας που

χρησιµοποιείται για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης και εξαιρουµένης της

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήµατα αυτά.



5583/1/01 REV 1 ZAC/ch 9
DG C III   EL

(δ) «Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας» : η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής για ίδια χρήση, προστιθεµένων των εισαγωγών και

αφαιρουµένων των εξαγωγών (ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).

Επιπροσθέτως, εφαρµόζονται οι ορισµοί 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 ενέργειας 1.

Άρθρο 3

Εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προώθηση της αύξησης της

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

σύµφωνα µε τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2. Τα

µέτρα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο στόχο.

2. Το αργότερο στις �������.∗∗∗∗  και, εν συνεχεία, ανά πενταετία, τα κράτη µέλη

υιοθετούν και δηµοσιεύουν έκθεση µε την οποία καθορίζουν τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους

µελλοντικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, ως ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για την επόµενη δεκαετία. Η

έκθεση περιγράφει επίσης τα µέτρα που ελήφθησαν ή µελετώνται, σε εθνικό επίπεδο, προς

επίτευξη αυτών των εθνικών ενδεικτικών στόχων. Όταν καθορίζουν τους ανωτέρω στόχους έως το

έτος 2010, τα κράτη µέλη :

− Λαµβάνουν υπόψη τους τις τιµές αναφοράς του Παραρτήµατος,

                                                
1 ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
∗∗∗∗  Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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− µεριµνούν ώστε οι στόχοι αυτοί να συνάδουν µε τυχόν εθνικές δεσµεύσεις που έχουν

αναληφθεί στα πλαίσια των δεσµεύσεων για τις κλιµατικές µεταβολές τις οποίες έχει

αποδεχθεί η Κοινότητα βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των

Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές.

3. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, για πρώτη φορά το αργότερο στις ��������∗∗∗∗ , και,

εν συνεχεία, ανά διετία, έκθεση που περιέχει αναλυτική εξέταση της επίτευξης των εθνικών

ενδεικτικών στόχων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τους κλιµατικούς παράγοντες που

ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των στόχων αυτών και διευκρινίζουν σε ποιο βαθµό τα

µέτρα που ελήφθησαν συνάδουν µε τις εθνικές δεσµεύσεις για τις κλιµατικές µεταβολές.

4. Με βάση τις αναφερόµενες στις παραγράφους 2 και 3 εκθέσεις των κρατών µελών, η

Επιτροπή αξιολογεί σε ποιο βαθµό :

− Τα κράτη µέλη έχουν προοδεύσει ως προς την επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών τους

στόχων,

− οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι είναι συµβατοί µε το συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12%

της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, και, ειδικότερα, µε µια

ενδεικτική µερίδα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας, που θα φθάνει το 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην

Κοινότητα έως το 2010.

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα συµπεράσµατά της σε έκθεση, για πρώτη φορά το αργότερο, στις

�����∗∗∗∗∗∗∗∗ , και, εν συνεχεία, ανά διετία. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από

προτάσεις που υποβάλλονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
∗∗∗∗∗∗∗∗  Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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Άρθρο 4

Συστήµατα στήριξης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή

των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους οποίους ένας παραγωγός

ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση κανονισµούς που εκδίδουν οι δηµόσιες αρχές, τυγχάνει άµεσης ή

έµµεσης στήριξης και οι οποίοι µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα να περιορίζουν το εµπόριο,

λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι µηχανισµοί αυτοί συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων

των άρθρων 6 και 174 της Συνθήκης.

2. Η Επιτροπή, το αργότερο στις �������∗∗∗∗ , υποβάλλει καλά τεκµηριωµένη έκθεση

σχετικά µε την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την εφαρµογή και τη συνύπαρξη των διαφόρων

µηχανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως,

από πρόταση κοινοτικού πλαισίου για τα συστήµατα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία

παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Κάθε πρόταση για το πλαίσιο αυτό θα πρέπει :

(α) Να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων,

(β) να συµβιβάζεται µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

                                                
∗∗∗∗  Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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(γ) να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς

και τις ποικίλες τεχνολογίες και τις γεωγραφικές διαφορές,

(δ) να προάγει τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά τρόπο ουσιαστικό, και να είναι

απλή και, ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική, ιδίως από πλευράς κόστους,

(ε) να περιλαµβάνει επαρκείς µεταβατικές περιόδους διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών, ώστε να

διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών.

Άρθρο 5

Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται

από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

1. Τα κράτη µέλη, το αργότερο στις �������.∗∗∗∗ , φροντίζουν ώστε η προέλευση της

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να είναι καθεαυτή

εγγυηµένη κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, µε βάση αντικειµενικά, διαφανή και

αµερόληπτα κριτήρια, τα οποία καθορίζει κάθε κράτος µέλος. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη

φροντίζουν να εκδίδεται εγγύηση προέλευσης, κατόπιν αιτήσεως.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν έναν ή περισσότερους αρµόδιους φορείς, ανεξάρτητους

από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανοµής, για την επίβλεψη της έκδοσης αυτών των

εγγυήσεων προέλευσης.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,
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3. Οι εγγυήσεις προέλευσης :

− Προσδιορίζουν την πηγή από την οποία έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια, διευκρινίζοντας

τις ηµεροµηνίες και τους τόπους παραγωγής, και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών

σταθµών, αναφέρουν την ισχύ,

− επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας, να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που πωλούν παράγεται από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

4. Αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης, εκδιδόµενες δυνάµει της παραγράφου 2, θα πρέπει να

αναγνωρίζονται αµοιβαία από τα κράτη µέλη, αποκλειστικά ως απόδειξη των στοιχείων που

µνηµονεύονται στην παράγραφο 3. Τυχόν άρνηση αναγνώρισης εγγύησης προέλευσης ως

απόδειξης, ιδίως για λόγους πρόληψης της απάτης, πρέπει να θεµελιώνεται σε αντικειµενικά,

διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης µιας εγγύησης

προέλευσης, η Επιτροπή µπορεί να υποχρεώσει την αρνούµενη πλευρά να αναγνωρίσει µια

εγγύηση προέλευσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα

κριτήρια στα οποία βασίζεται η αναγνώριση.

5. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς δηµιουργούν τους κατάλληλους µηχανισµούς για να

διασφαλίζουν ότι οι εγγυήσεις προέλευσης είναι ακριβείς και αξιόπιστες, και περιγράφουν, στην

έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, τα µέτρα που λαµβάνονται για να

εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος εγγύησης.

6. Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, στην έκθεση που προβλέπεται στο

άρθρο 8, εξετάζει τον τύπο και τις µεθόδους που µπορούν να ακολουθούν τα κράτη µέλη για να

κατοχυρώνεται η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας. Ενδεχοµένως, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τη

θέσπιση σχετικών κοινών κανόνων.
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Άρθρο 6

∆ιοικητικές διαδικασίες

1. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι οργανισµοί τους οποίους ορίζουν τα κράτη µέλη αξιολογούν το

ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης αδείας ή τις

λοιπές διαδικασίες του άρθρου 4 της οδηγίας 96/92/ΕΚ, οι οποίες ισχύουν για τις εγκαταστάσεις

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε σκοπό :

− Τον περιορισµό των κανονιστικών και µη κανονιστικών εµποδίων στην αύξηση της

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

− την ορθολογικοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών στο ενδεδειγµένο διοικητικό

επίπεδο, και

− τη διασφάλιση αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κανόνων, στους οποίους να

λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνολογιών που συνδέονται µε

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

2. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, το αργότερο στις��������∗∗∗∗ , έκθεση σχετική µε την

κατά την παράγραφο 1 αξιολόγηση, στην οποία προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις δράσεις που

ανελήφθησαν. Αντικείµενο της έκθεσης αυτής είναι να παράσχει, εφόσον τούτο ενδείκνυται στο

πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, ένδειξη της επιτευχθείσας εξέλιξης, της πορείας διεξαγωγής, όσον

αφορά ιδίως :

− τον συντονισµό µεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών όσον αφορά τις προθεσµίες,

την παραλαβή και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αδείας,

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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− τη δυνατότητα θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1

και το εφικτό της καθιέρωσης µιας ταχύρυθµης διαδικασίας προγραµµατισµού για τους

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και

− τον διορισµό αρχών ως διαµεσολαβητών σε τυχόν διαφορές µεταξύ των αρµόδιων για τη

χορήγηση αδειών αρχών και των αιτούντων άδεια.

3. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8, και µε βάση τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές

µε σκοπό την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1.

Άρθρο 7

Θέµατα δικτύων

1. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου και µέσα

στα όρια των δυνατοτήτων του δικτύου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ώστε οι

ευρισκόµενοι στο έδαφός τους φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να

εγγυώνται τη µεταφορά και τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας. Τα κράτη µέλη µπορούν εξάλλου να προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια, η

οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης των

συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να καθορίζουν και να δηµοσιεύουν τους τυποποιηµένους

κανόνες τους για την ανάληψη του κόστους των τεχνικών προσαρµογών, όπως των συνδέσεων µε

το δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, οι οποίες απαιτούνται προκειµένου να ενταχθούν νέοι

παραγωγοί οι οποίοι τροφοδοτούν το διασυνδεδεµένο δίκτυο, µε ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
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Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, στα οποία

λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη όλες οι δαπάνες και τα οφέλη της σύνδεσης αυτών των παραγωγών

µε το δίκτυο. Οι κανόνες µπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης.

3. Οι φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής υποχρεούνται να

παρέχουν στους επιθυµούντες να συνδεθούν µε το δίκτυο νέους παραγωγούς, µια πλήρη και

αναλυτική εκτίµηση των δαπανών της σύνδεσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στους

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι οποίοι επιθυµούν να

συνδεθούν µε το δίκτυο, να δηµοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σχετικά µε τις

εργασίες σύνδεσης.

4. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης των

συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να καθορίζουν και να δηµοσιεύουν τους τυποποιηµένους

κανόνες τους για τον καταµερισµό των δαπανών των εγκαταστάσεων του συστήµατος, όπως των

συνδέσεων και των ενισχύσεων του δικτύου, ανάµεσα σε όλους τους ωφελούµενους παραγωγούς.

Ο καταµερισµός πραγµατοποιείται µε µηχανισµό που βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και

αµερόληπτα κριτήρια, στον οποίο λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη που αντλούν από τις συνδέσεις οι

αρχικοί και µετέπειτα συνδεόµενοι παραγωγοί και οι φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων

µεταφοράς και διανοµής.

5. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, τα κράτη µέλη εξετάζουν επίσης

τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διευκολυνθεί η πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, η

οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο δίκτυο. Στην έκθεση αυτή εξετάζεται,

µεταξύ άλλων, το εφικτό της εισαγωγής της αµφίδροµης µέτρησης.
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Άρθρο 8

Συγκεφαλαιωτική έκθεση

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, το αργότερο, και, εν συνεχεία, ανά πενταετία, και µε βάση τις εκθέσεις

των κρατών µελών κατ� εφαρµογή του άρθρου 3, παράγραφος 3, και του άρθρου 6, παράγραφος 2,

η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συγκεφαλαιωτική έκθεση

σχετικά µε την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Στην εν λόγω έκθεση :

− Εξετάζονται η πρόοδος όσον αφορά το συνυπολογισµό του εξωτερικού κόστους της

ηλεκτρικής ενέργειας που δεν παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και οι

επιπτώσεις των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ της ηλεκτρικής ενέργειας, η

οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

− λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των κρατών µελών να επιτύχουν τους εθνικούς

ενδεικτικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, ο συνολικός ενδεικτικός

στόχος που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 και η ύπαρξη διακρίσεων µεταξύ των

διαφορετικών πηγών ενέργειας.

Ενδεχοµένως, η Επιτροπή υποβάλλει, µαζί µε την έκθεση, περαιτέρω προτάσεις προς το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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Άρθρο 9

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις ��������..∗∗∗∗ .

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Αποδέκτης

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τιµές αναφοράς για τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους των κρατών µελών όσον αφορά
τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2010*

Το παρόν Παράρτηµα παρέχει τις τιµές αναφοράς για τον καθορισµό των εθνικών ενδεικτικών
στόχων όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

(ΗΕ-ΑΠΕ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2.

ΗΕ-ΑΠΕ TWh 1997 ** ΗΕ-ΑΠΕ % 1997 *** ΗΕ-ΑΠΕ % 2010 ***

Βέλγιο 0,86 1,1 6,0

∆ανία 3,21 8,7 29,0

Γερµανία 24,91 4,5 12,5

Ελλάδα 3,94 8,6 20,1

Ισπανία 37,15 19,9 29,4

Γαλλία 66,00 15,0 21,0

Ιρλανδία 0,84 3,6 13,2

Ιταλία 46,46 16,0 25,0 1

Λουξεµβούργο 0,14 2,1   5,7 2

Κάτω Χώρες 3,45 3,5 9,0

Αυστρία 39,05 70,0 78,1 3

Πορτογαλία 14,30 38,5 39,0 4

Φινλανδία 19,03 24,7 31,5 5

Σουηδία 72,03 49,1 60,0 6

Ηνωµένο Βασίλειο 7,04 1,7 10,0

Κοινότητα 338,41 13,9%          22% ****

=================

* Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς που εκτίθενται στο παρόν Παράρτηµα,
βασίζονται στην αναγκαία υπόθεση ότι οι κατευθυντήριες γραµµές περί κρατικών ενισχύσεων για την
περιβαλλοντική προστασία επιτρέπουν την ύπαρξη των εθνικών συστηµάτων στήριξης για την
προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

** Τα στοιχεία αναφέρονται στην εθνική παραγωγή ΗΕ-ΑΠΕ το 1997.
*** Τα ποσοστά της συµµετοχής της ΗΕ-ΑΠΕ το 1997 και 2010 βασίζονται στην εθνική παραγωγή ΗΕ-

ΑΠΕ, διαιρούµενης δια της εθνικής εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση
εσωτερικού εµπορίου ΗΕ-ΑΠΕ (µε αναγνωρισµένη πιστοποίηση ή καταχωρηµένη προέλευση), ο
υπολογισµός των ποσοστών αυτών θα επηρεάσει τα στοιχεία του 2010 ανά κράτος µέλος αλλά όχι και
το σύνολο της Κοινότητας.

**** Στρογγυλοποιηµένος αριθµός, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω τιµές αναφοράς.
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1 Η Ιταλία δηλώνει ότι, το ποσοστό του 22% αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, εάν υποτεθεί ότι η ακαθάριστη εθνική
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 θα είναι 340 TWh.
Έχοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς, όπως παρατίθενται στο παρόν Παράρτηµα, η Ιταλία υποθέτει ότι η
ακαθάριστη εθνική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα ανέλθει έως 76 TWh το 2010.
Στον αριθµό αυτό συµπεριλαµβάνεται το µερίδιο του µη βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών και
βιοµηχανικών αποβλήτων που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί διαχείρισης των
αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, η δυνατότητα επίτευξης του ενδεικτικού στόχου, όπως αναφέρεται στο παρόν
Παράρτηµα, εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από το πραγµατικό επίπεδο της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
το 2010.

2 Έχοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς, όπως περιλαµβάνονται στο παρόν Παράρτηµα, το Λουξεµβούργο εκφράζει
την άποψη ότι ο στόχος για το 2010 µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν :
•  κατά το έτος 2010, η συνολική κατανάλωση ενέργειας δεν υπερβαίνει εκείνη του 1997,
•  η παραγωγή αιολικής ενέργειας µπορεί να πολλαπλασιασθεί επί το 15,
•  η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βιοαέρια µπορεί να πολλαπλασιασθεί επί το 208,
•  η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την µόνη εγκατάσταση αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων που

υπάρχει στο Λουξεµβούργο, η οποία, το 1997, αντιπροσώπευε το ήµισυ της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µπορεί να ληφθεί υπόψη στο σύνολό της,

•  η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται φωτοβολταϊκώς µπορεί να φθάσει τα 80 GWh, και
•  τα ανωτέρω σηµεία είναι τεχνικώς υλοποιήσιµα εντός του δεδοµένου χρόνου.
Λόγω ελλείψεως φυσικών πηγών, αποκλείεται περαιτέρω αύξηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από
υδροηλεκτρικούς σταθµούς.

3 Η Αυστρία δηλώνει ότι το 78,1% αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, εάν υποτεθεί ότι η ακαθάριστη εθνική
κατανάλωση ενέργειας το 2010 θα είναι 56,1 TWh. Λόγω του γεγονότος ότι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξαρτάται, ως επί το πλείστον, από την υδροηλεκτρική ενέργεια και, ως εκ
τούτου, από τις ετήσιες βροχοπτώσεις, τα στοιχεία για το 1997 και το 2010 θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση
ένα µακρόπνοο σχήµα αναλόγως των υδρολογικών και κλιµατολογικών συνθηκών.

4 Η Πορτογαλία, κατά τον υπολογισµό των τιµών αναφοράς, που εκτίθενται στο παρόν Παράρτηµα, δηλώνει ότι,
προκειµένου να διατηρηθεί το ποσοστό του 1997 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, ως ενδεικτικός στόχος για το 2010, θα πρέπει να υποτεθεί ότι :
− θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί το Εθνικό Πρόγραµµα Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την κατασκευή νέου

υδροηλεκτρικού εργοστασίου δυνατότητας παραγωγής άνω των 10MW,
− οι άλλες δυνατότητες παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, οι οποίες είναι εφικτές µόνο µε κρατική

οικονοµική ενίσχυση, θα αυξάνουν µε ετήσιο ρυθµό οκτώ φορές ανώτερο από τον πρόσφατο.
Οι εκτιµήσεις αυτές συνεπάγονται ότι οι νέες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, εξαιρουµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα αυξάνουν µε διπλάσιο ρυθµό
από το ρυθµό αύξησης της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

5 Στο σχέδιο δράσης της Φινλανδίας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθορίζονται στόχοι όσον αφορά τον
όγκο των χρησιµοποιούµενων ανανεώσιµων πηγών κατά το 2010. Οι στόχοι αυτοί καθορίστηκαν βάσει
διεξοδικών µελετών. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο δράσης τον Οκτώβριο 1999.
Σύµφωνα µε το φινλανδικό σχέδιο δράσης, το µερίδιο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας θα είναι, µέχρι το 2010, 31%. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά φιλόδοξο ενδεικτικό στόχο για την
υλοποίηση του οποίου απαιτείται η λήψη σηµαντικών µέτρων προώθησης στη Φινλανδία.

6 Η Σουηδία, κατά τον υπολογισµό των τιµών αναφοράς, όπως εκτίθενται στο παρόν Παράρτηµα, σηµειώνει ότι
η δυνατότητα επίτευξης του στόχου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από κλιµατικούς παράγοντες, οι οποίοι
επηρεάζουν σηµαντικότατα το επίπεδο της υδροηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας, ειδικότερα οι διακυµάνσεις
της βροχοµετρίας, η κατανοµή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους και η εισροή υδάτων. Η
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την υδραυλική ενέργεια µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά. Σε έτη µεγάλης
ξηρασίας, η παραγωγή µπορεί να ανέρχεται σε 51 TWh ενώ σε έτη βροχοπτώσεων µπορεί να φθάσει το 78
TWh. Συνεπώς, τα αριθµητικά στοιχεία για το 1997 πρέπει να υπολογισθούν σε µακροπρόθεσµη βάση,
σύµφωνα µε επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την υδρολογία και τις κλιµατικές µεταβολές.
Στις χώρες µε σηµαντικά µερίδια υδροηλεκτρικής παραγωγής, χρησιµοποιείται, εν γένει, µια µέθοδος βάσει
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την εισροή υδάτων που καλύπτουν χρονική περίοδο 30 έως 60 ετών.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τη σουηδική µεθοδολογία και µε βάση τις βροχοµετρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν
κατά την περίοδο 1950-1999, µετά από τις διορθώσεις που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να ληφθούν υπόψη
οι διαφορές στην υδροηλεκτρική ικανότητα παραγωγής, στο σύνολό της, καθώς και στην εισροή υδάτων µε την
πάροδο των ετών, η µέση υδροηλεκτρική παραγωγή ανέρχεται σε 64 TWh, κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 46%
για το έτος 1997. Στο πλαίσιο αυτό, η Σουηδία εκτιµά ότι το 52% αποτελεί πιο ρεαλιστικό στόχο για το 2010.
Περαιτέρω, η ικανότητα της Σουηδίας για την επίτευξη του στόχου αυτού περιορίζεται από το γεγονός ότι οι
ποταµοί που παραµένουν ανεκµετάλλευτοι προστατεύονται από τη νοµοθεσία. Επίσης, η ικανότητα της
Σουηδίας να επιτύχει το στόχο αυτό, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό :
− από την ανάπτυξη της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP), ανάλογα µε την πυκνότητα

του πληθυσµού, τη ζήτηση όσον αφορά τη θερµότητα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ειδικότερα σε
θέµατα αεριοποίησης του µαύρου υγρού, και

− από την άδεια εγκατάστασης σταθµών αιολικής ενέργειας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, την
αποδοχή του κοινού, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επέκταση των δικτύων.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 5 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο µια πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.
Νοµική βάση αυτής της πρότασης αποτελεί το άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε γνώµη, σχετικώς, στις 16 Νοεµβρίου 2000 2.
Οι σχετικές γνώµες της Οικονοµική και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των
Περιφερειών δόθηκαν στις 20 και 21 Σεπτεµβρίου 2000 αντιστοίχως 3.

3. Στις 3 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη
πρόταση 4.

4. Το Συµβούλιο, στις 23 Μαρτίου 2001, καθόρισε τη σχετική κοινή θέση του σύµφωνα
µε το άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

5. Αντικείµενο της προτεινόµενης οδηγίας αποτελεί η σύσταση ενός κοινού πλαισίου µε
στόχο την προαγωγή της όλης συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού. Απώτερος
σκοπός της είναι ο µέχρι το 2010 διπλασιασµός της µερίδας που αντιπροσωπεύει στην
εσωτερική ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση η παραγόµενη από ανανεώσιµες πηγές
ενέργεια, από τα τωρινά επίπεδα του 6% σε 12%, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Λευκή
Βίβλος της Επιτροπής του 1997 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Προς τούτο, η Επιτροπή προτείνει να θέσουν τα κράτη µέλη εθνικούς στόχους
µελλοντικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Οι στόχοι
αυτοί θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις ανειληµµένες στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου
του Κυότο εθνικές δεσµεύσεις. Στο Παράρτηµα της προτεινόµενης οδηγίας
παρουσιάζονται ενδεικτικοί αριθµοί τέτοιου είδους στόχων.

                                                
1 ΕΕ C 311 Ε, της 31.10.2000, σελ. 320-327.
2 Μέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Βλ. έγγρ. 13100/00 CODEC 857

ENER 90 ENV 395.
3 ∆ηµοσιεύθηκαν στις ΕΕ : C 367, της 20.12.2000, σελ. 5, και C 22, της 24.1.2001, σελ. 27, αντιστοίχως.
4 Μέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Βλ. έγγρ. 5244/01 ENER 2 ENV 29

CODEC 27.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στην πρόταση

6. Μετά τη λήξη των σχετικών του εργασιών, το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι βασικό αντικείµενο που πρέπει να απασχολεί την οδηγία είναι πρωτίστως η
«προαγωγή της αύξησης της συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» µάλλον, παρά η προς τούτο δηµιουργία κοινού
πλαισίου, και αποφάσισε την ανάλογη αναδιατύπωση του άρθρου 1. Εξ άλλου, λόγω
της αναµενόµενης από την οδηγία πολύ περιορισµένης εναρµόνισης, καθώς και της
τεράστιας σηµασίας των περιβαλλοντικών στόχων, αναγνωρίστηκε ως πλέον
ενδεδειγµένη νοµική βάση το άρθρο 175 παράγραφος 1.

7. Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση περιέχει (στο άρθρο 2) έναν
ευρύτερο ορισµό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και δη κατά τα εξής στοιχεία :
1) τη βιοµάζα, προκειµένου να εξασφαλιστούν στα κράτη µέλη µεγαλύτερα περιθώρια
επιλογής µεταξύ ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ (στην 8η αιτιολογική σκέψη)
υπογραµµίζεται ρητά ότι τα κράτη µέλη οφείλουν, σε περίπτωση που χρησιµοποιούν
απόβλητα ως πηγή ενέργειας, να τηρούν την κοινοτική νοµοθεσία που διέπει τα
απόβλητα, και 2) την υδραυλική ενέργεια, αφού ουδείς λόγος φαίνεται να επιβάλλει την
εξαίρεση ως «µη ανανεώσιµης» της υδραυλικής ενέργειας πάνω από ένα δεδοµένο όριο
ισχύος. Εντούτοις, µέσω των εγγυήσεων προέλευσης θα παρέχονται στοιχεία σχετικά
µε την ισχύ (άρθρο 5).

8. Η κοινή θέση (στο άρθρο 3) καθιστά σαφές ότι οι εθνικοί στόχοι που θα πρέπει να
τεθούν από τα κράτη µέλη για τη µελλοντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές θα είναι απλώς και µόνον ενδεικτικοί. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται
µε βάση τις οριζόµενες στο Παράρτηµα της Οδηγίας φιλόδοξες τιµές αναφοράς, σε
συνδυασµό µε κάποιες προϋποθέσεις που ορισµένα κράτη µέλη έχουν επισηµάνει για
την εκπλήρωση των εθνικών στόχων τους. Όπως διαπιστώνεται από αυτές τις
προϋποθέσεις, υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες, είτε ανεξέλεγκτοι είτε ελάχιστα
ελεγχόµενοι από τα κράτη µέλη, που είναι δυνατόν να επηρεάζουν την ικανότητα
επίτευξης των εθνικών στόχων αυτών των κρατών µελών. Αυτός άλλωστε είναι και
ένας από τους λόγους για τους οποίους το Συµβούλιο έκρινε ότι είναι ορθότερος και
ρεαλιστικότερος ο καθορισµός ενδεικτικών, µάλλον, παρά δεσµευτικών στόχων.
Επιπλέον, η επικουρικότητα συνιστά σηµαντικό, εν προκειµένω, παράγοντα.

9. Αναγνωρίζεται δεόντως, στα πλαίσια ιδιαίτερα των κατευθυντήριων γραµµών περί
κρατικών ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία (υποσηµείωση του
Παραρτήµατος), ο στρατηγικός ρόλος που διαδραµατίζεται από τα συστήµατα
στήριξης στην όλη προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.



5583/1/01 REV 1 ADD 1 ιβ 4
DG C III   EL

10. Η κοινή θέση επισηµαίνει ότι το εµπόριο της παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η εκ µέρους των καταναλωτών επιλογή θα
διευκολύνονται µέσω των εγγυήσεων της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ�
όλα αυτά όµως καθιστά σαφές (στο άρθρο 5 και στην αιτιολογική σκέψη 10) ότι η
αµοιβαία αναγνώριση των εγγυήσεων προέλευσης αφορά αυτές τις εγγυήσεις
αποκλειστικά και µόνον ως αποδείξεις της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, και
ότι ούτε η αγορά αυτών των εγγυήσεων ούτε τα συστήµατά τους συνεπάγονται
αναγκαστικά τήρηση της υποχρεωτικής εθνικής ποσόστωσης ή δικαίωµα απολαβής των
ευεργετηµάτων των εθνικών µηχανισµών στήριξης.

11. Η κοινή θέση αναγνωρίζει (στο άρθρο 7 παρ. 1) ότι, εξ αιτίας τεχνικών δυσχερειών και
της οργάνωσης των συστηµάτων διανοµής, δεν είναι πάντα δυνατόν να παρέχεται
προτεραιότητα πρόσβασης µε τη στενή έννοια στη µεταφορά και διανοµή της
παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ , παραλλήλως,
εγγυάται τη διαβίβαση και διανοµή της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας.

12. Η κοινή θέση τροποποιεί τις ηµεροµηνίες που αντιστοιχούν στις διάφορες απαιτούµενες
εκθέσεις (στα άρθρα 3, 4, 6 και 8), τόσο χάριν συνεπείας, όσο και για να παρέλθει
αρκετός χρόνος ώστε τα µέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη µέλη να δώσουν
αποτελέσµατα που να αξίζουν να αποτελέσουν αντικείµενο εκθέσεως. Με το ίδιο
πνεύµα, η κοινή θέση προσπαθεί να περιορίσει τα αντικείµενα των εκθέσεων (φερ�
ειπείν στο άρθρο 6) καθώς και τα ληπτέα από τα κράτη µέλη διοικητικά µέτρα,
αποκλειστικά και µόνο σε ό,τι απαιτείται για την επίτευξη του στόχου της οδηγίας.

13. Στο µέτρο του δυνατού, το προοίµιο αναδιατυπώθηκε µε γνώµονα τις υποδείξεις της
∆ιοργανικής Συµφωνίας για την ποιότητα διατύπωσης της νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου,
εξαλείφθηκε σειρά αιτιολογικών σκέψεων από την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής.

Β. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

14. Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, το Συµβούλιο ενέκρινε ολικώς ή µερικώς, ενίοτε
δε και µόνο κατά την ουσία τους, το ένα τρίτο των 55 τροπολογιών του Κοινοβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένων και των τροπολογιών 14, 42 και 64 (δεύτερο µέρος), τις οποίες
είχε απορρίψει η Επιτροπή. Αποφάσισε, εξ άλλου, να µην αποδεχθεί τις τροπολογίες :
3, 4, 5, 16, 24, 37 (πρώτο µέρος), 56 και 59, καθώς και τις τροπολογίες : 6, 7, 8
(δεύτερο µέρος), 9, 12 -14, 23, 25, 26, 28 - 35, 42 - 47, 50 - 52, 58, 60, 64, 65 και 68, τις
οποίες είχε απορρίψει η Επιτροπή.
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- τροπολογία 3 : η τροπολογία δεν έγινε δεκτή αυτή καθεαυτή, παρότι η κοινή θέση αναγνωρίζει δεόντως
τη σηµασία των περιβαλλοντικών στοιχείων, µεταξύ άλλων µε επιλογή του άρθρου 175 ως νοµικής
βάσης,

- τροπολογίες 4 και 16 : οι τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές αυτές καθ� εαυτές, σε διάφορα όµως σηµεία της
κοινής θέσης υπογραµµίζεται η σηµασία της στήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (π.χ. στις.
αιτιολογικές σκέψεις 12 και 14, στο άρθρο 4 και στο Παράρτηµα), µε παράλληλη µείωση του κόστους
(αιτιολογικές σκέψεις 16 και 17) και αύξηση της ανταγωνιστικότητας (αιτιολογικές σκέψεις 16 και 18),

- τροπολογία 8 : το ζήτηµα της εξάρτησης από τις εισαγωγές αντιµετωπίζεται µεταξύ άλλων στις
αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2,

- τροπολογία 59 : η τροπολογία δεν έτυχε αποδοχής αυτή καθεαυτή, παρότι η στήριξη των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένης της υδραυλικής ενέργειας) αντιµετωπίζεται σε διάφορα σηµεία,

- τροπολογία 13 : η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρικής
ενέργειας και ο ανάλογος ρόλος των δυνάµεων της αγοράς εν προκειµένω αντιµετωπίζονται µεταξύ
άλλων στις αιτιολογικές σκέψεις 16 έως 18,

- τροπολογίες 17 και 18 : η αιτιολογική σκέψη 16 απηχεί τις περισσότερες από τις προτεινόµενες
τροποποιήσεις, ενώ αποφεύγει τις περιττές επαναλήψεις και δέχεται µεταβατική περίοδο 7 τουλάχιστον
ετών, αντί των 10 τουλάχιστον ετών (ως γνωστόν, η Επιτροπή είχε προτείνει 10 έτη κατ� ανώτατο όριο),

- τροπολογία 24 : δεν έτυχε αποδοχής, δεδοµένου ότι το διατακτικό της οδηγίας δεν οµιλεί για διάθεση
βιοµάζας για «συνήθη» χρήση,

- τροπολογία 27 : το Συµβούλιο (άρθρο 2 σηµεία 1 και 2) ασπάζεται κατ� ουσίαν τη σκέψη του
Κοινοβουλίου για µια ευρύτερη έννοια των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και δη της βιοµάζας, ενώ
συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι δεν θα έπρεπε να περικλείεται η «τύρφη»,

- τροπολογία 56 : το Συµβούλιο θεωρεί ότι η έκθεση την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή θα έπρεπε ,
ανεξαρτήτως µεγέθους και περιεχοµένου, να προβαίνει στην αξιολόγηση ολόκληρης σειράς µηχανισµών
βάσει των οποίων ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας τυγχάνει άµεσης ή έµµεσης στήριξης, και
εποµένως δεν χρειάζεται να γίνει αναλυτική απαρίθµηση του περιεχοµένου της,

- δεύτερο µέρος της τροπολογίας 37 : η µεν ανάγκη «ενδηµοποίησης» των εξωτερικών δαπανών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζεται στην αιτιολογική σκέψη 12 (στα πλαίσια των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του
περιβάλλοντος), το δε εξωτερικό κόστος της µη παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρικής
ενέργειας καλύπτεται από το άρθρο 8,

- πρώτο µέρος της τροπολογίας 37 : το σηµείο αυτό είναι περιττό, καθότι : α) οι επιταγές περί προστασίας
του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωµατώνονται στις άλλες κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων
και των πολιτικών για την εσωτερική αγορά, και β) η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ορίζει ήδη ότι το
πλαίσιο στήριξης των συστηµάτων θα έπρεπε να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων, που οι
ίδιοι συνδέονται µε περιβαλλοντικούς στόχους. (προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές, δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο),

- τροπολογίες 38 και 39 : κατά ένα µέρος τους ενσωµατώθηκαν, σύµφωνα µε όσα προτάθηκαν από την
Επιτροπή,

- δεύτερο µέρος της τροπολογίας 64 : η παράγραφος 1 του άρθρου 4 καλύπτει µηχανισµούς στήριξης που
θα µπορούσαν να συνεπάγονται περιορισµό του εµπορίου, βάσει του γεγονότος ότι συµβάλλουν στους
περιβαλλοντικούς στόχους,

- τροπολογίες 48 και 66 επί του άρθρου 8 (παράγραφος 3) : η αιτιολογική σκέψη 12 και η πρώτη
υποσηµείωση του Παραρτήµατος επιβεβαιώνουν ότι οι κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις
κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος θα έπρεπε να αναγνωρίζουν την «ανάγκη
κρατικής ενίσχυσης υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας»,

- τροπολογίες 48 και 66 επί του άρθρου 8 (παράγραφος 5) : κρίνεται ότι δεν είναι ρεαλιστικό να καλείται
ήδη από τώρα η Επιτροπή να καθορίσει στόχους για την περίοδο 2010-2020,

- τροπολογία 49 : το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι η προθεσµία για τη µεταγραφή της
οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία πρέπει να οριστεί σε δεδοµένη στιγµή µετά πάροδο ορισµένης χρονικής
περιόδου από της ενάρξεως ισχύος της οδηγίας, θεωρεί όµως ότι θα πρέπει να µεσολαβήσουν πριν από
την εν λόγω µεταγραφή δύο έτη (και όχι ένα µόνον έτος).

________________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προαγωγή της ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

1. Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας1, στις 10 Mαϊου 2000 (έγγραφο COM(2000) 279τελικό –
2000/0116/COD).

Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις
31 Mαϊου 2000.

Tο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 16
Noεµβρίου 2000, µε την οποία πρότεινε 68 τροπολογίες. Η Επιτροπή αποδέχθηκε 10
τροπολογίες πλήρως και 12 τροπολογίες εν µέρει2.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο στις 29∆εκεµβρίου 20003.

Tο Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε την πρόταση στις 5 ∆εκεµβρίου
2000 και στις 28 Mαρτίου 2001 ενέκρινε οµόφωνα την Κοινή Θέση η οποία είναι το
αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

2. Η αρχική πρόταση και στόχοι της Επιτροπής

Με την πρωτοβουλία της η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις επιθυµίες που είχαν διατυπωθεί

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την υποβολή πρότασης σχετικά µε την
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές.

Έτσι, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση µε στρατηγικό στόχο να συγκροτηθεί το πλαίσιο για την
µεσοπρόθεσµα σηµαντική αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και για

να διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτής της µορφής ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.

Η Επιτροπή επιδιώκει µε την πρότασή της να προσφέρει σταθερό πλαίσιο κανονιστικών
ρυθµίσεων, ενώ παράλληλα να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας παρέχοντας σε κάθε

1 COM (2000) 279τελικό.
2 A5-0320/2000.
3 COM (2000) 884τελικό.
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κράτος µέλος µεγάλο βαθµό αυτονοµίας ούτως ώστε να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές
του.

3. Σχόλια επί της Κοινής Θέσης

(α) Γενικά

Η πολιτική σηµασία του ζητήµατος αυτού αναγνωρίστηκε από το Συµβούλιο
Ενέργειας της 11ης Mαϊου 1999, το οποίο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει
συγκεκριµένη πρόταση για κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε την πρόσβαση στην
εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Tο Eυρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επίσης ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση επ’ αυτού του
θέµατος, µε τα ψηφίσµατά του σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες
πηγές της 26ης Mαϊου 1998και της 30ης Mαρτίου 2000.

Η πρόταση αυτή αποτέλεσε θέµα προτεραιότητας για την Γαλλική και, πλέον
προσφάτως τη Σουηδική Προεδρία.

Tο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσάρµοσε τον ρυθµό των εργασιών του ώστε να είναι
έγκαιρα γνωστή η θέση του για να αποτελέσει χρήσιµο γνώµονα για τα κράτη µέλη
κατά τις διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Συµβούλιο δυστυχώς επέλεξε το άρθρο 175
παράγραφος 1 της Συνθήκης EΚ ως νοµική βάση, ενώ η πρόταση της Επιτροπής είχε
βασισθεί στο άρθρο 95που κατά την άποψη της Επιτροπής είναι η κατάλληλη βάση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή του Συµβουλίου δεν πρόκειται να αποτελέσει

προηγούµενο.

Η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο ότι δεν συµφωνούν µε την πρόταση της Επιτροπής και

δεν ανταποκρίνονται σε σηµαντικές ανησυχίες που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όλες οι λύσεις, και ιδιαίτερα ο ορισµός της βιοµάζας, που υιοθέτησε το
Συµβούλιο και αποτυπώθηκαν στην Κοινή Θέση της 28ης Μαρτίου 2001.Ιδιαίτερα
το να συµπεριλαµβάνεται το βιοαποικοδοµήσιµο µέρος των απορριµµάτων στον

ορισµό της βιοµάζας, θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν κίνητρο για την καύση
απορριµµάτων και έτσι να δράσει ανταγωνιστικά ως προς τους στόχους

επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης της ιεραρχίας διαχείρισης απορριµµάτων
της Κοινότητας, ενώ η Επιτροπή θα προτιµούσε η καύση µη διαχωρισµένων

αστικών απορριµµάτων να µην θεωρείται ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
∆εδοµένου όµως ότι απαιτείται µείζον βήµα προόδου για την προσπάθεια της

Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές,
η Επιτροπή αποδέχεται την Κοινή Θέση του Συµβουλίου ως συµβιβασµό.

(β) Τα κύρια στοιχεία της Κοινής Θέσης όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι κύριοι στόχοι των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην
πρότασή του ήταν:

• Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του ορισµού των ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας
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• Να καθοριστούν δεσµευτικοί εθνικοί στόχοι για την κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές έτσι ώστε µέχρι το 2010 το συνολικό µερίδιο
να έχει φθάσει σε 23,5%

• Να θεσπισθούν πιστοποιητικά προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

• Να δοθεί σαφές µήνυµα υπέρ των εθνικών προγραµµάτων στήριξης της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

• Να θεσπισθούν σταθεροί κανόνες σχετικά µε τον καταλογισµό του κόστους που
συνεπάγεται η σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρισµού και η ενίσχυσή του

Ορισµός των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής χρησιµοποιήθηκε ένας σχετικά περιοριστικός ορισµός
της βιοµάζας µε βάση τον οποίο θα ήταν δυνατόν να εξαιρεθούν τα βιοαέρια και το

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα (δηλ. το ανανεώσιµο κλάσµα) των αστικών και βιοµηχανικών
αποβλήτων. Tο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη µέλη υποστήριξαν ότι χρειαζόταν
ευρύτερος ορισµός. Το κείµενο της Κοινής Θέσης πληροί αυτόν το στόχο, ενώ επισηµαίνει
την ανάγκη να τηρηθεί η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων. Η
Κοινή Θέση προχωρά πολύ περισσότερο απ’ ότι τι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ το
Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει να διαχωρίζεται το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των
αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων πριν από την ανάκτηση της ενέργειας, στην Κοινή
Θέση λαµβάνεται υπόψη το βιολογικώς ανανεώσιµο µέρος των αποβλήτων ακόµη και εάν

υπόκειται σε επεξεργασία µε µη ανανεώσιµα κλάσµατα, π.χ. κατά την καύση αποβλήτων.
Στην περίπτωση διαχωρισµού του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο επιθυµεί επιπλέον να περιοριστεί η ανάκτηση ενέργειας από βιοµάζα µόνον
στην αποσύνθεση, πράγµα που σηµαίνει ότι αποκλείεται οιαδήποτε άλλη διεργασία για την
ανάκτηση ενέργειας.

Είναι σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι η Κοινή Θέση δεν τροποποιεί τον ορισµό της

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και ορίζει ότι τα κράτη µέλη επιτρέπεται να
λαµβάνουν υπόψη µόνον το µερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε

εγκαταστάσεις όπου χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Η Επιτροπή θεωρεί κατά συνέπεια ότι ο

ορισµός της βιοµάζας στην Κοινή Θέση αποτελεί έκφραση συναίνεσης στο Συµβούλιο, που
ευσταθεί από τεχνική άποψη.

Tο κείµενο της Κοινής Θέσης περιλαµβάνει επίσης όλες τις µορφές υδροηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξαρτήτως δυναµικού. Σύµφωνα µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής είχαν
εξαιρεθεί υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις δυναµικού άνω των 10 MW από τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, επειδή κατά γενικό κανόνα είναι ανταγωνιστικές (αιτιολογική σκέψη 12 της
αρχικής πρότασης) και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση. Στην αρχική της πρόταση η
Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι εάν όλοι οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί είχαν συµπεριληφθεί στον

ορισµό, το αποτέλεσµα θα ήταν οι εµπορικώς εκµεταλλεύσιµες µεγάλες υδροηλεκτρικές
εγκαταστάσεις να είναι επιλέξιµες για την χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας υπό το πλαίσιο

µελλοντικού κοινού συστήµατος ενίσχυσης. Ωστόσο, στην Κοινή Θέση διευκρινίζεται ότι η
πρόταση για µελλοντικό πρόγραµµα ενίσχυσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα

χαρακτηριστικά των διαφόρων µορφών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από κοινού µε τις
διάφορες τεχνολογίες, και µε τον τρόπο αυτό εισάγεται µία γενική διασφάλιση για να

επικεντρωθεί η δηµόσια ενίσχυση σε πηγές και τεχνολογίες που δεν είναι ακόµη
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ανταγωνιστικές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της Κοινής Θέσης
ανταποκρίνεται στο πνεύµα της αρχικής της πρότασης.

Η Κοινή Θέση δεν περιλαµβάνει την τύρφη στον ορισµό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
όπως επιθυµούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η τύρφη δεν

αποτελεί καθ’ αυτή ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, επειδή ο χρόνος που απαιτείται για να
αναγεννηθεί ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες έτη.

Στόχοι για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

Tο Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής να προβλεφθούν εθνικοί στόχοι για την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές οι οποίοι θα συµβάλλουν στον
συνολικό στόχο που ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις της Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα, δηλ.
ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές σε ποσοστό 12 % της ακαθάριστης εγχώριας ενεργειακής
κατανάλωσης µέχρι το 2010και, ειδικότερα, µερίδιο 22,1 %της ηλεκτρικής ενέργειας από

αναλώσιµες πηγές στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2010.

Tο Κοινοβούλιο θεώρησε ότι αυτοί οι ποσοτικοί εθνικοί στόχοι θα πρέπει να είναι

δεσµευτικοί και όχι ενδεικτικοί, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή, καθώς και ότι το µερίδιο της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην συνολική κατανάλωση πρέπει να αυξηθεί

σε 23,5%, µε βάση σενάριο για την κατανάλωση ηλεκτρισµού που βασίζεται σε πολύ
σηµαντικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή µε µεγάλη ικανοποίηση

διαπιστώνει ότι στην Κοινή Θέση περιλαµβάνονται εθνικοί στόχοι σχετικά µε την
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και, κατά συνέπεια, ανταποκρίνεται στην
προσέγγιση της αρχικής πρότασης. Το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µε την έκδοση της
Κοινής Θέσης, το Συµβούλιο συµφώνησε να κατανεµηθεί η επιβάρυνση σχετικά µε τον

συνολικό στόχο για την ηλεκτρική ενέργεια µεταξύ των κρατών µελών, ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είχε προτείνει η κατανοµή της επιβάρυνσης να συµφωνηθεί εντός 12 µηνών
µετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Τρία µόνον κράτη µέλη (Φινλανδία, Πορτογαλία, Κάτω
Χώρες), έχουν ζητήσει να περικοπεί ο εθνικός τους στόχος, αλλά το άθροισµα των εθνικών
στόχων θα επιφέρει συνολικό µερίδιο περίπου 22%. Μερικά κράτη µέλη συµπεριέλαβαν
δήλωση στο παράρτηµα της οδηγίας, όπου επισηµαίνονται λεπτοµερέστερα οι τεχνικές και
οικονοµικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. Tο
γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας µε την οποία τα κράτη µέλη επιδιώκουν την

επίτευξη των εθνικών στόχων, παρ’ ότι είναι ενδεικτικοί και όχι δεσµευτικοί. Κατά συνέπεια,
επιτεύχθηκε ο συνολικός στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλ. η σοβαρή δέσµευση
των κυβερνήσεων υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Εγγυήσεις προέλευσης

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η διατύπωση της οδηγίας έπρεπε να διευκρινισθεί
ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι οι εγγυήσεις προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια από

ανανεώσιµες πηγές δεν θα συγχέονται µε εµπορεύσιµα οικολογικά πιστοποιητικά. Η Κοινή
Θέση επέφερε τροποποιήσεις σύµφωνα µε τις επιθυµίες του Κοινοβουλίου και,
συγκεκριµένα, παρεµβλήθηκε αιτιολογική σκέψη (αριθ. 11) όπου αναφέρεται ότι είναι
σηµαντικό να διακρίνονται σαφώς οι εγγυήσεις της προέλευσης από τα οικολογικά

πιστοποιητικά.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµούσε να επεκταθούν οι εγγυήσεις προέλευσης σε όλες
τις πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε την Κοινή Θέση απαιτείται η θέσπιση εγγυήσεων

προέλευσης για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές µόνον εφόσον υπάρχει σχετικό
αίτηµα. Έτσι εκφράζεται η επιθυµία των κρατών µελών να αποφευχθούν περιττά
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γραφειοκρατικά εµπόδια στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο απαίτηση για
εγγυήσεις προέλευσης. Τούτο θα συνέβαινε στην περίπτωση κράτους µέλους το οποίο δεν
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη διασυνοριακών συναλλαγών ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές, για τις οποίες απαιτείται η αναγνώριση των εγγυήσεων προέλευσης µεταξύ διαφόρων
κρατών µελών. Η Κοινή Θέση ανταποκρίνεται εν προκειµένω στην απροθυµία ορισµένων
κρατών µελών να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στις συναλλαγές για την προώθηση της

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανταποκρίνεται
στην επιθυµία του Κοινοβουλίου να µην παρέµβει στην προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας

από ανανεώσιµες πηγές µεταξύ διαφορετικών εθνικών συστηµάτων.

Συστήµατα ενίσχυσης

Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν προβλεπότανε η καθιέρωση εναρµονισµένου
συστήµατος για την ενίσχυση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οριζόταν
όµως ότι η Επιτροπή, εάν χρειαστεί, θα υποβάλει πρόταση, εντός πέντε ετών µετά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας. Προβλεπόταν επίσης ότι η πρόταση αυτή θα περιλαµβάνει επαρκή

µεταβατική περίοδο ώστε να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών. Tο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υποστήριξε πλήρως αυτή την προσέγγιση, αλλά θεώρησε ότι η οδηγία θα πρέπει
να τάσσεται σαφώς υπέρ της συνέχισης των ήδη υπαρχόντων συστηµάτων ενίσχυσης. Το
Κοινοβούλιο είχε επίσης ζητήσει την εξισορρόπηση µεταξύ περιβαλλοντικών κριτηρίων και

κριτηρίων υπέρ του ανταγωνισµού στο πλαίσιο µελλοντικού κοινού συστήµατος ενισχύσεων.
Στο κείµενο της Κοινής Θέσης αποτυπώνονται πλήρως αυτά τα ζητήµατα που έθιξε το

Κοινοβούλιο. Τα κράτη µέλη συµφωνήσαν ότι οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για
κοινό σύστηµα ενισχύσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει µεταβατική περίοδο τουλάχιστον επτά

ετών. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις που επήλθαν δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις
περιβαλλοντικές πτυχές ενδεχόµενου µελλοντικού εναρµονισµένου συστήµατος ενισχύσεων.

Τα κράτη µέλη, όπως άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούν ότι είναι σαφής η
σύνδεση µεταξύ των στόχων των οδηγιών και της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων

γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα κράτη µέλη
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησαν ότι σε περίπτωση που η οδηγία υποχρεώσει τα

κράτη µέλη να λαµβάνουν ρεαλιστικά µέτρα, όπου περιλαµβάνονται οι κρατικές ενισχύσεις,
για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πλευρές, θα πρέπει να πληρούν
την πολιτική της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2000,την
ηµέρα που επιτεύχθηκε ο πολιτικός συµβιβασµός µεταξύ των κρατών µελών, η Επιτροπή –
χάριν συµβιβασµού και για να καταστεί δυνατή η πρόοδος επ’ αυτής της σηµαντικής
υπόθεσης – προέβη σε δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι µελλοντικές κατευθυντήριες

γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν την κοινοτική πολιτική
σχετικά µε την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιµες πηγές.

Πρέπει εν προκειµένω να επισηµανθεί ότι η Επιτροπή ενέκρινε τις αναθεωρηµένες
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του

περιβάλλοντος στις 22 ∆εκεµβρίου 2000.Σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες κατευθυντήριες
γραµµές παρέχονται στα κράτη µέλη διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες να χορηγούν

κρατική ενίσχυση για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πλευρές. Μία απ’ αυτές τις
εναλλακτικές δυνατότητες επιτρέπει στα κράτη µέλη, υπό ορισµένες συνθήκες, να χορηγούν
αποζηµίωση στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για το αποφευχθέν

εξωτερικό κόστος λόγω της µη χρησιµοποίησης συµβατικών πηγών ενεργείας. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπως και αρκετά κράτη µέλη, είχαν προτείνει αυτή τη προσέγγιση όταν

διατύπωσε τη θέση του επί της οδηγίας.
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Θέµατα που αφορούν το σύστηµα δικτύωσης

Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής είχε προταθεί η κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, η οποία είχε υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στο κείµενο της Κοινής Θέσης εισάγεται η ευρύτερη αρχή της εγγυηµένης
πρόσβασης για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές. Tο κείµενο της Κοινής
Θέσης δίδει όµως στα κράτη µέλη την δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση κατά

προτεραιότητα. Η στροφή προς την εγγυηµένη πρόσβαση κατέστη αναγκαία δεδοµένου ότι
ορισµένα κράτη µέλη ήδη εγγυούνται την πρόσβαση σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής

ενέργειας (από ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές), επειδή πρόκειται για δηµόσια
υπηρεσία. Η θέσπιση της πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο νοµικό αυτό πλαίσιο

συνεπάγεται απαράδεκτη διακριτική µεταχείριση υπέρ συγκεκριµένων πηγών ενέργειας. Η
Επιτροπή είναι σύµφωνη µε τη βασική ιδέα της εγγυηµένης πρόσβασης, επειδή παρέχει

παρόµοιο, εάν όχι το ίδιο, πλεονέκτηµα στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
όπως η κατά προτεραιότητα πρόσβαση, δηλαδή την διασφάλιση ότι η συµφόρηση στο δίκτυο
δεν θα αποτρέπει τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από αναλώσιµες πηγές να διαθέτει το
προϊόν του υπό ήδη ισχύουσα σύµβαση.

Το κείµενο της Κοινής Θέσης δεν ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Κοινοβουλίου για την
θέσπιση καθορισµένης κατανοµής του κόστους για την τεχνική προσαρµογή του δικτύου,
όπως π.χ. για ότι συνδέσεις µε το δίκτυο και ενισχύσεις του δικτύου, που είναι απαραίτητες
για την ενσωµάτωση των νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Tο
Κοινοβούλιο είχε προτείνει το κόστος για τις συνδέσεις µε το δίκτυο να φέρουν οι
παραγωγοί, ενώ το κόστος για την ενίσχυση του δικτύου να φέρουν οι φορείς εκµετάλλευσης
του δικτύου. Ωστόσο, κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό να είναι ενδεχοµένως σκόπιµο
για ορισµένες τεχνολογίες (π.χ. αιολική ενέργεια), να αποβαίνει όµως εις βάρος άλλων

τεχνολογιών (π.χ. φωτοβολταϊκή ενέργεια), οι οποίες δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο
κόστος για το σύνολο των συνδέσεων. Η Κοινή Θέση υιοθέτησε την αρχική πρόταση της

Επιτροπής και επαφίεται στα κράτη µέλη να προτείνουν την κατανοµή του κόστους του
δικτύου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος µέλος,
υπό τον όρο ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές γνωρίζουν εκ
των προτέρων – µε τη δηµοσίευση βασικών κανόνων – κάθε δαπάνη που θα τους

επιβαρύνουν και ότι οι δαπάνες αυτές βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα
κριτήρια. Για να αποφευχθεί ωστόσο ότι φορέας εκµετάλλευσης που κυριαρχεί στο δίκτυο
επιβάλλει υπερβολικό κόστος στους υποψήφιους παραγωγούς, στο κείµενο της Κοινής Θέσης
ορίζεται, σύµφωνα µε την πρόταση του Κοινοβουλίου, ότι τα κράτη µέλη έχουν τη

δυνατότητα να προβλέψουν την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις συνδέσεις µε το
δίκτυο.

4. Συµπεράσµατα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 28 Mαρτίου 2001
ανταποκρίνεται κατά γενικό κανόνα στο πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής της 10ης Μαΐου
2000, η οποία έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά γενικό κανόνα, στις περιπτώσεις που η Κοινή Θέση αποκλίνει από την πρόταση της
Επιτροπής πρόκειται για την διασαφήνιση βασικών αρχών και προσεγγίσεων του αρχικού

κειµένου, πράγµα που ισχύει ιδίως για τα συστήµατα ενίσχυσης και τα ζητήµατα που
αφορούν το δίκτυο.
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Όσον αφορά τον ορισµό της βιοµάζας, η Επιτροπή θα προτιµούσε η Κοινή Θέση να συµβάλει
περισσότερο στην πολιτική βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων.

Όσον αφορά συγκεκριµένα τα συστήµατα ενίσχυσης, η Κοινή Θέση επιδιώκει, σύµφωνα µε
την γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να παράσχει επαρκείς διασφαλίσεις
έτσι ώστε µελλοντική πρόταση της Επιτροπής για εναρµονισµένο ευρωπαϊκό σύστηµα
ενίσχυσης να µην καταργήσει πρόωρα εθνικά συστήµατα ενίσχυσης..

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Θέση επέτυχε ένα λεπτό ισοζύγιο µεταξύ δραστικών µέτρων
προώθησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, και των επιταγών οµαλής
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή συνιστά κατά συνέπεια την Κοινή Θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5. ∆ήλωση της Επιτροπής για καταχώρηση στα πρακτικά

Η Επιτροπή έχει ζητήσει να συµπεριληφθεί η ακόλουθη δήλωση στην Κοινή Θέση:

“Η Επιτροπή επισηµαίνει την οµόφωνη συµφωνία του Συµβουλίου επί της Κοινής Θέσης. Η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Συµβούλιο δυστυχώς επέλεξε το άρθρο 175 παράγραφος 1 της
Συνθήκης EΚ ως νοµική βάση, ενώ η πρόταση της Επιτροπής είχε βασισθεί στο άρθρο 95
που κατά την άποψη της Επιτροπής είναι η κατάλληλη βάση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η

επιλογή του Συµβουλίου δεν πρόκειται να αποτελέσει προηγούµενο.”




