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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 20201 

Α. Εθνικοί συνολικοί στόχοι 

 Μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας το 2005 (S2005) 

Στόχος για το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 

(S2020) 

Βέλγιο 2,2 % 13 % 

Βουλγαρία 9,4 % 16 % 

Τσεχική 

Δημοκρατία 

6,1 % 13 % 

Δανία 17,0 % 30 % 

Γερμανία 5,8 % 18 % 

Εσθονία 18,0 % 25 % 

Ιρλανδία 3,1 % 16 % 

Ελλάδα 6,9 % 18 % 

Ισπανία 8,7 % 20 % 

Γαλλία 10,3 % 23 % 

Κροατία  12,6%  20 %   

Ιταλία 5,2 % 17 % 

Κύπρος 2,9 % 13 % 

Λετονία 32,6 % 40 % 

Λιθουανία 15,0 % 23 % 

Λουξεμβούργο 0,9 % 11 % 

Ουγγαρία 4,3 % 13 % 

Μάλτα 0,0 % 10 % 

Κάτω Χώρες 2,4 % 14 % 

Αυστρία 23,3 % 34 % 

Πολωνία 7,2 % 15 % 

                                                 
1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων 

για την περιβαλλοντική προστασία αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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Πορτογαλία 20,5 % 31 % 

Ρουμανία 17,8 % 24 % 

Σλοβενία 16,0 % 25 % 

Σλοβακική 

Δημοκρατία 

6,7 % 14 % 

Φινλανδία 28,5 % 38 % 

Σουηδία 39,8 % 49 % 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1,3 % 15 % 

_______________________ 

1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων 

για την περιβαλλοντική προστασία αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές... 

Τροπολογία 

Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 20301 

Α. Εθνικοί συνολικοί στόχοι 

 Μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες 

πηγές στην 

ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση 

ενέργειας το 2005 

(S2005) 

Στόχος για το μερίδιο 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 

στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση 

ενέργειας το 2020 

(S2020) 

Στόχος για το μερίδιο 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 

2030 (S2030) 

Βέλγιο 
2,2 % 

13 % 
37 % 

Βουλγαρία 
9,4 % 

16 % 
33 % 

Τσεχική 

Δημοκρατία 6,1 % 

13 % 
32 % 

Δανία 
17,0 % 

30 % 
61 % 

Γερμανία 
5,8 % 

18 % 
45 % 

Εσθονία 
18,0 % 

25 % 
44 % 

Ιρλανδία 
3,1 % 

16 % 
45 % 

Ελλάδα 
6,9 % 

18 % 
43 % 

Ισπανία 
8,7 % 

20 % 
46 % 

Γαλλία 
10,3 % 

23 % 
50 % 

                                                 
1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων 

για την περιβαλλοντική προστασία αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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Κροατία 
12,6% 

20% 
41 % 

Ιταλία 
5,2 % 

17 % 
42 % 

Κύπρος 
2,9 % 

13 % 
38 % 

Λετονία 
32,6 % 

40 % 
61 % 

Λιθουανία 
15,0 % 

23 % 
44 % 

Λουξεμβούργο 
0,9 % 

11 % 
34 % 

Ουγγαρία 
4,3 % 

13 % 
33 % 

Μάλτα 
0,0 % 

10 % 
38 % 

Κάτω Χώρες 
2,4 % 

14 % 
40 % 

Αυστρία 
23,3 % 

34 % 
58 % 

Πολωνία 
7,2 % 

15 % 
34 % 

Πορτογαλία 
20,5 % 

31 % 
55 % 

Ρουμανία 
17,8 % 

24 % 
43 % 

Σλοβενία 
16,0 % 

25 % 
46 % 

Σλοβακική 

Δημοκρατία 6,7 % 

14 % 
34 % 

Φινλανδία 
28,5 % 

38 % 
59 % 

Σουηδία 
39,8 % 

49 % 
74 % 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 1,3 % 

15 % 
44 % 

________________________ 

1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες 

γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης 

της προαγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

 

Or. en 
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Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Η ενδεικτική πορεία μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 συνίσταται στην 

υλοποίηση των ακόλουθων μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2021-2022∙  

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2023-2024∙  

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2025-2026∙  και 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), ως μέσος όρος για τη διετή περίοδο 2027-2028, 

όπου 

S2020 = το μερίδιο για το υπόψη κράτος μέλος το 2020, όπως ορίζεται στον πίνακα του 

μέρους Α,  

και 

S2030 = το μερίδιο για το υπόψη κράτος μέλος το 2030, όπως ορίζεται στον πίνακα του 

μέρους Α. 

Or. en 

 

 


