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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
καθεστώτα στήριξης προκειμένου να 
επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 
Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και να 
διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί 
λαμβάνουν υπόψη την προσφορά και τη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
τους πιθανούς περιορισμούς των δικτύων.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ 
και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης 
προκειμένου να επιτευχθούν ή να 
ξεπεραστούν ο ενωσιακός και οι εθνικοί 
στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για 
να αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις 
των αγορών πρώτων υλών, τα καθεστώτα 
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας από βιομάζα σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάρμοστη 
χρήση της βιομάζας για την παραγωγή 
ενέργειας, κυρίως εάν υφίστανται 
βιομηχανικές χρήσεις ή χρήσεις σε υλικά, 
που παρέχουν την υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία, οι οποίες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατά 
προτεραιότητα χρησιμοποίηση 
αποβλήτων και καταλοίπων. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
υφιστάμενη βιώσιμη προσφορά βιομάζας. 
Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
βασίζονται στην αγορά ώστε να 
αποφεύγεται η στρέβλωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζουν 
ότι οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη την 
προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και το πιθανό κόστος 
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ενσωμάτωσης του συστήματος ή τους 
περιορισμούς των δικτύων.
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