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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική
ενέργεια, ενέργεια από τους ωκεανούς, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και
βιοκαύσιμα) αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων
και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη
διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από
αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Η νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 15 έτη. Το 2009, οι ηγέτες της
ΕΕ όρισαν ως στόχο έως το 2020 ένα μερίδιο 20% της κατανάλωσης ενέργειας της
ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018, συμφωνήθηκε ο στόχος έως
το 2030 ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές. Τον Ιούλιο του 2021, ενόψει των νέων φιλοδοξιών της ΕΕ για
το κλίμα, προτάθηκε στους συν-νομοθέτες η αναθεώρηση του στόχου του 40 %
έως το 2030. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που
ακολούθησε, η ΕΕ συμφώνησε να μειώσει γοργά την εξάρτησή της από τα ρωσικά
ορυκτά καύσιμα πριν από το 2030, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε καθαρές μορφές
ενέργειας. Το επικαιροποιημένο πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές για το 2030 και για την μετά το 2030 περίοδο βρίσκεται υπό συζήτηση.

Νομική βάση και στόχοι

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτεύγματα

Α. Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
1. Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED I): προς το 2020
Η αρχική οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε στο
πλαίσιο διαδικασίας συναπόφασης στις 23 Απριλίου 2009 (οδηγία 2009/28/ΕΚ, για
την κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/EC) ορίζει ότι ένα υποχρεωτικό
μερίδιο 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ πρέπει, έως το 2020, να καλύπτεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, θεσπίστηκε η απαίτηση ότι όλα τα κράτη
μέλη πρέπει να καλύπτουν το 10% των καυσίμων μεταφορών τους από ΑΠΕ. Με την
οδηγία επίσης προσδιορίστηκαν διάφοροι μηχανισμοί που μπορούν να εφαρμόσουν
τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους τους, όπως τα καθεστώτα στήριξης,
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εγγυήσεις προέλευσης, κοινά έργα, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων
χωρών, καθώς και κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα.
Έως το 2020, η οδηγία επιβεβαίωσε τους υφιστάμενους εθνικούς στόχους για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης
και το συνολικό δυναμικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (με ποσοστά ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας 10% στη Μάλτα έως 49% στη Σουηδία). Οι χώρες της ΕΕ καθορίζουν
τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους και
τον γενικό χάρτη πορείας για την πολιτική τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρόοδος προς
την επίτευξη των εθνικών στόχων μετράται κάθε δύο χρόνια όταν οι χώρες της ΕΕ
δημοσιεύουν εθνικές εκθέσεις προόδου για την ανανεώσιμη ενέργεια.
2. Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II/III/IV): προς το 2030
Τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο της υλοποίησης της δέσμης μέτρων για την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση (RED II) της
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να ευθυγραμμίσει τους
στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη νέα της φιλοδοξία για το κλίμα.
Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο δεσμευτικός στόχος των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ στο 40 % έως το 2030 και προωθεί τη χρήση
ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το υδρογόνο στη βιομηχανία και τις μεταφορές, με
πρόσθετους στόχους.
Τον Μάιο του 2022, ως τμήμα του σχεδίου REPowerEU μετά τη ρωσική επίθεση κατά
της Ουκρανίας, η Επιτροπή πρότεινε νέα τροποποίηση (RED III) για να επισπευσθεί
η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε συνάρτηση με τη σταδιακή κατάργηση
της εξάρτησης από ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Επιτροπή πρότεινε την εγκατάσταση
αντλιών θερμότητας, την αύξηση της ηλιακής φωτοβολταϊκής δυναμικότητας και την
εισαγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και βιομεθανίου για την αύξηση του στόχου για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 στο 45 %.
Στις 9 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε νέα τροποποίηση (RED IV) για έναν
κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει πλαίσιο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης
ανανεώσιμης ενέργειας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές θα θεωρείται ότι εξυπηρετούν υπερισχύον δημόσιο συμφέρον,
γεγονός που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των νέων διαδικασιών για την έκδοση αδειών
και θα επιτρέπει συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία της
ΕΕ.
Το πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια για το 2030 και για την μετά το 2030 περίοδο
βρίσκεται υπό συζήτηση.
Τον Δεκέμβριο του 2018, τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (οδηγία (EΕ) 2018/2001), στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η οποία αποσκοπεί στο να παραμείνει η ΕΕ
παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, γενικότερα,
στο να βοηθήσει την ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του Παρισιού. Η εν λόγω αναθεωρημένη
οδηγία βρίσκεται σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2018 και έπρεπε να έχει μεταφερθεί
στο εθνικό δίκαιο στις χώρες της ΕΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2021, με ισχύ από 1ης
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Ιουλίου 2021 και μετά. Η οδηγία θεσπίζει έναν νέο δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας για την ΕΕ για το 2030, σε τουλάχιστον 32% της κατανάλωσης
τελικής ενέργειας, με μια ρήτρα για πιθανή προς τα άνω αναθεώρηση έως το 2023 και
έναν αυξημένο στόχο ποσοστού 14% για το μερίδιο των ανανεώσιμων καυσίμων στις
μεταφορές έως το 2030.
Ελλείψει αναθεωρημένων εθνικών στόχων, οι εθνικοί στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για το 2020 θα πρέπει να αποτελούν την ελάχιστη συνεισφορά κάθε κράτους
μέλους για το 2030. Οι χώρες της ΕΕ θα προτείνουν τον εθνικό ενεργειακό τους στόχο
και θα καταρτίσουν 10ετή εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα κατά τη διάρκεια
του προγράμματος «Ορίζων 2030», ακολουθούμενα από εκθέσεις προόδου ανά διετία.
Τα σχέδια αυτά θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή, η οποία θα μπορεί να λάβει μέτρα
σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλίσει ότι συνάδουν με τους συνολικούς στόχους της ΕΕ.
Β. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή παρουσίασε αναλυτικά την ανακοίνωσή της
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το εν λόγω πράσινο σύμφωνο καθορίζει ένα
λεπτομερές όραμα για να καταστεί η Ευρώπη μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το
2050 με την παροχή καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας.
1. Το σχέδιο REPowerEU
Στις 18 Μαΐου 2022, εν συνεχεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η δέσμη
νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, τροποποιήθηκε από το σχέδιο REPowerEU
για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η νέα
τροποποίηση πρότεινε να αυξηθεί το ποσοστό του δεσμευτικού στόχου ως προς το
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ σε 45 % έως
το 2030 και να ευθυγραμμιστούν όλοι οι επιμέρους στόχοι με τις νέες φιλοδοξίες του
REPowerEU, μεταξύ άλλων:
— σταδιακή θέσπιση υποχρέωσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε νέα κτίρια·

— στόχος εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και εισαγωγών οι 10
εκατομμύρια τόνοι έως το 2030·

— διπλασιασμός του σημερινού ρυθμού εγκατάστασης αντλιών θερμότητας σε
μεμονωμένα κτίρια·

— στόχος για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης (75 % για τη
βιομηχανία και 5 % για τις μεταφορές)·

— αύξηση της παραγωγής βιομεθανίου σε 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το
2030·

2. επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Στις 14 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για την
ενέργεια με τίτλο «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %:υλοποίηση του στόχου της ΕΕ
για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα». Στην
αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνεται να αυξηθεί
το ποσοστό του δεσμευτικού στόχου για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ σε 40 % έως το 2030 και να θεσπιστούν στόχοι σε εθνικό
επίπεδο, όπως:
— νέο σημείο αναφοράς για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 49 %

έως το 2030 για τα κτίρια·

— νέο σημείο αναφοράς ετήσιας αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες για τη βιομηχανία·

— μια δεσμευτική ετήσια αύξηση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων για τα κράτη μέλη όσον
αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη·

— ενδεικτική ετήσια αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για τηλεθέρμανση και
τηλεψύξη.

Στην προσπάθεια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και διαφοροποίησης του
τομέα των μεταφορών, καθορίζονται:
— στόχος μείωσης κατά 13% της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

από τα καύσιμα για τις μεταφορές έως το 2030, που θα καλύπτει όλους τους
τρόπους μεταφοράς·

— μερίδιο 2,2 % των προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου το 2030, με ενδιάμεσο
στόχο το 0,5 % έως το 2025 (προσμετρώνται άπαξ)·

— στόχος 2,6 % για τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης και μερίδιο
50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση υδρογόνου στη
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μη ενεργειακών χρήσεων, έως το 2030.

Το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 και για την περίοδο μετά το 2030 βρίσκεται
πάντα υπό συζήτηση.
3. Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους
Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε την προηγούμενη δέσμη νομοθετικών
μέτρων της με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» ως μέρος της
ευρύτερης στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση. Τον Δεκέμβριο του 2018 τέθηκε
σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία (EU)
2018/2001) με την οποία προωθείται η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:
— περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της

ηλεκτρικής ενέργειας·

— ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και
της ψύξης (έχει εισαχθεί ενδεικτική ετήσια αύξηση 1,3 % για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη)·

— απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και διαφοροποίηση του τομέα των
μεταφορών:

— μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 14% στη συνολική κατανάλωση
ενέργειας του τομέα των μεταφορών έως το 2030·

— μερίδιο 3,5 % των προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου το 2030, με
ενδιάμεσο στόχο το 1% έως το 2025 (προσμετρώνται άπαξ)·
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— ανώτατο όριο 7% στα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς στις οδικές και
σιδηροδρομικές μεταφορές ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή κατάργηση της
χρήσης φοινικέλαιου (και άλλων βιοκαυσίμων που βασίζονται σε εδώδιμα
φυτά, τα οποία αυξάνουν τις εκπομπές CO2) έως το 2030 μέσω ενός
συστήματος πιστοποίησης·

— ενίσχυση των κριτηρίων βιωσιμότητας της ΕΕ για τη βιοενέργεια·

— εξασφάλιση της επίτευξης του δεσμευτικού σε επίπεδο ΕΕ στόχου με τρόπο
έγκαιρο και αποδοτικό από άποψη κόστους.

4. Μηχανισμός χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η Επιτροπή έχει θεσπίσει χρηματοδοτικό μηχανισμό για την ΕΕ (κανονισμός
2020/1294) βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού για τη διακυβέρνηση ((ΕΕ)
2018/1999) στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους
Ευρωπαίους. Αυτό έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 και η Επιτροπή
βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εφαρμογής. Οι νέοι στόχοι του REPowerEU απαιτούν
πρόσθετες επενδύσεις ύψους 210 δισ. EUR έως το 2027.
Κύριος στόχος του μηχανισμού αυτού είναι να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν
τους μεμονωμένους και κοινούς στόχους τους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης συνδέει τις χώρες που συμβάλλουν στη
χρηματοδότηση έργων (συνεισφέρουσες χώρες) με τις χώρες που συμφωνούν να
αναπτύξουν νέα έργα στο έδαφός τους (χώρες υποδοχής). Η Επιτροπή καθορίζει
το πλαίσιο εφαρμογής και τα μέσα χρηματοδότησης του μηχανισμού, ορίζοντας ότι
τα κράτη μέλη, τα ταμεία της ΕΕ ή οι συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα μπορούν να
χρηματοδοτούν δράσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού.
Η ενέργεια που παράγεται μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μηχανισμού θα
συνυπολογίζεται στους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλων των
συμμετεχουσών χωρών και θα τροφοδοτεί τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050.
Γ. Μελλοντικά βήματα
1. Διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια
Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση των εν
λόγω κανόνων, επιδιώκοντας τη σύνδεση περιφερειών που είναι επί του παρόντος
απομονωμένες από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Στόχος της αναθεώρησης είναι
να προωθηθεί η σημαντική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ευρωπαϊκό
ενεργειακό σύστημα, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Τον Ιούλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας (ΔΕΔ-
Ε), το οποίο αποσκοπεί στην επικαιροποίησή τους και την ευθυγράμμισή τους με την
πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Η αρχική απόφαση 1254/96/ΕΚ αναθεωρήθηκε αρκετές
φορές και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 καθόρισε τις τρέχουσες κατευθυντήριες
γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
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2. Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας
Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με την αναθεώρηση
της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας (οδηγία 2003/96), προτείνοντας την
ευθυγράμμιση της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων με τις πολιτικές της ΕΕ για
την ενέργεια και το κλίμα, την προώθηση καθαρών τεχνολογιών και την κατάργηση
παρωχημένων εξαιρέσεων και μειωμένων συντελεστών που ενθαρρύνουν επί του
παρόντος τη χρήση ορυκτών καυσίμων.
Δ. Ειδικά ζητήματα σε σχέση με τους πόρους
1. Ηλιακή ενέργεια
Το σχέδιο REPowerEU εισήγαγε μια στρατηγική για τον διπλασιασμό της ηλιακής
φωτοβολταϊκής ικανότητας στα 320 GW έως το 2025 και για την εγκατάσταση
600 GW έως το 2030. Το σχέδιο περιλάμβανε επίσης τη σταδιακή εισαγωγή νομικής
υποχρέωσης για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε νέα κτίρια δημόσιων και
εμπορικών χρήσεων και κατοικιών, καθώς και στρατηγική για τον διπλασιασμό
του ρυθμού εγκατάστασης αντλιών θερμότητας σε αστικά και συλλογικά συστήματα
θέρμανσης. Στο πλαίσιο του σχεδίου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να
προσδιορίσουν και να εγκρίνουν σχέδια για ειδικές ζώνες «προτεραιότητας» για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με συντομευμένες και απλουστευμένες διαδικασίες
αδειοδότησης.
2. Βιομάζα και βιοκαύσιμα
Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία (ΕΕ) 2018/2001), η οποία
ισχύει σήμερα, περιλαμβάνει στόχο 3,5 % έως το 2030 και ενδιάμεσο στόχο
1 % έως το 2025 για τα προηγμένα βιοκαύσιμα και το βιοαέριο στον τομέα των
μεταφορών. Ενώ διατηρείται το ισχύον ανώτατο όριο του 7% για τα βιοκαύσιμα σε
οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, εισάγεται μια υποχρέωση σε επίπεδο ΕΕ για
τους προμηθευτές καυσίμων να παρέχουν ένα ορισμένο ποσοστό (6,8%) καυσίμων
χαμηλών εκπομπών και ανανεώσιμων καυσίμων, και μια επέκταση του πεδίου
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας της ΕΕ για τη βιοενέργεια (ώστε να καλύπτουν
τη βιομάζα και το βιοαέριο για την παραγωγή θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρικής
ενέργειας). Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση οδηγίας για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο μερίδιο 2,2 % των προηγμένων βιοκαυσίμων
και βιοαερίου έως το 2030 και ενδιάμεσο στόχο 0,5 % έως το 2025, που θα πρέπει να
ευθυγραμμιστούν με τους νέους στόχους του REPowerEU.
3. Υδρογόνο
Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων και μια νέα στρατηγική για το υδρογόνο
στην Ευρώπη για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και η
χρήση υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να συμβάλει στην απαλλαγή της
οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η στρατηγική για το υδρογόνο
εισάγει τρεις στόχους: τουλάχιστον 6 GW ανανεώσιμων ηλεκτρολυτών υδρογόνου
στην ΕΕ και έως 1 εκατομμύριο τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου παραγόμενους έως
το 2024· τουλάχιστον 40 GW ανανεώσιμων ηλεκτρολυτών υδρογόνου και έως 10
εκατομμύρια τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου παραγόμενους στην ΕΕ έως το 2030·
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και την ανάπτυξη υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλη κλίμακα από το
2030 και μετά. Τον Μάιο του 2022, στο σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή έθεσε στόχο
την παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων εγχώριου ανανεώσιμου υδρογόνου και την
εισαγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030.
4. Υπεράκτια αιολική ενέργεια
Στις 19 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε ειδική στρατηγική της ΕΕ για τις
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για την
αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ένα
κλιματικά ουδέτερο μέλλον», με την οποία αξιολογείται η δυνητική συμβολή των
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπερβαίνεται ο στενός ορισμός των
συντελεστών παραγωγής ενέργειας. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην
ΕΕ από 12 GW το 2020 σε πάνω από 60 GW έως το 2030 και 300 GW έως το 2050.
Επιπλέον, προβλέπει νομοθετική αναθεώρηση του διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας
ώστε να καταστεί περισσότερο εφαρμόσιμο στις διασυνοριακές υπεράκτιες υποδομές.
5. Ωκεάνια ενέργεια
Τον Ιανουάριο του 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο «Γαλάζια
ενέργεια:Αναγκαία δράση για την αξιοποίηση του δυναμικού της ωκεάνιας ενέργειας
στις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης έως το 2020 και μετέπειτα».
Η ανακοίνωση καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της
ωκεάνιας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται από κύματα,
παλιρροϊκή ισχύ, μετατροπή θερμικής ενέργειας και ισχύ με κλίση αλατότητας. Η
«Στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον», επισήμανε επίσης ότι ο κλάδος
των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί 5 φορές έως το
2030 και 25 φορές έως το 2050.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει με συνέπεια τη χρήση ΑΠΕ και έχει τονίσει τη σημασία του
ορισμού υποχρεωτικών στόχων για το 2020 [1] και, πιο πρόσφατα, για το 2030.
Τον Φεβρουάριο του 2014, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ασκείται
κριτική στις προτάσεις της Επιτροπής για το κλιματικό και ενεργειακό πλαίσιο για το
2030, το οποίο χαρακτηρίζεται κοντόφθαλμο και μη φιλόδοξο. Ζητούσε να καθιερωθεί
δεσμευτικό μερίδιο 30% για τις ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση ενέργειας σε
επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα εφαρμοστεί μέσω χωριστών δεσμευτικών εθνικών στόχων,
και να παραταθεί η ισχύς των στόχων για τα καύσιμα μεταφορών μετά το 2020.
Τον Ιούνιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την έκθεση
προόδου σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με το οποίο ζητούσε από
την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πιο φιλόδοξη κλιματική και ενεργειακή δέσμη για το

[1]Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της
ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις (ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 599), της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη
θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 115), της 14ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα (ΕΕ C 317 E της 23.12.2006, σ. 890), και της 25ης Σεπτεμβρίου 2007
σχετικά με τον χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ΕΕ C 219 E της 28.8.2008, σ. 82).
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2030, η οποία θα αναβάθμιζε τον στόχο της ΕΕ για τις ΑΠΕ σε τουλάχιστον 30% και
η οποία θα εφαρμοζόταν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων. Οι στόχοι που έχουν ήδη
συμφωνηθεί για το 2020 πρέπει να θεωρηθούν ως ελάχιστη βασική γραμμή κατά την
αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τον Ιανουάριο του 2018, ενόψει της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας το 2018, το Κοινοβούλιο υποστήριξε έναν δεσμευτικό στόχο για την
Ένωση για τουλάχιστον ένα ποσοστό 35 % ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2030
και την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ως δικαιώματος. Μετά από διαπραγματεύσεις
με το Συμβούλιο, ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ μειώθηκε σε 32 % τουλάχιστον.
Τον Ιανουάριο του 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, στο οποίο εξέδωσε σειρά συστάσεων, μεταξύ των οποίων η
παροχή καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας. Στο πνεύμα αυτό,
ζήτησε την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον
καθορισμό δεσμευτικών εθνικών στόχων για κάθε κράτος μέλος, και συνέστησε την
εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» σε όλους τους τομείς
και τις πολιτικές.
Τον Μάιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων και σχετικά με την
ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο, τα οποία υποστηρίζουν την απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Καλεί επίσης την Επιτροπή να καθορίζει εγγύηση
προέλευσης στο ανανεώσιμο υδρογόνο και να πλαισιώσει τη συζήτηση στο πλαίσιο
της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και
της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την
προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τον Φεβρουάριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με μια ευρωπαϊκή
στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ψήφισμα επισήμανε ότι
η εγκατεστημένη ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα πρέπει να είναι 70-79 GW,
ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική ως προς το κόστος μετάβαση σε μείωση των
αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030, και κάλεσε τα κράτη μέλη και τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να υπερβούν τον στόχο μείωσης κατά 55 % έως το 2030.
Στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 14 Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με την
αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED III), το
Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί το μερίδιο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ σε 45 % έως
το 2030. Η έκθεση τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής αυξάνοντας ορισμένους
επιμέρους στόχους για τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και η τηλεθέρμανση και
τηλεψύξη. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου κατά 16 % χρησιμοποιώντας υψηλότερο ποσοστό προηγμένων
βιοκαυσίμων και περισσότερα ανανεώσιμα καύσιμα από μη βιολογικές πηγές, όπως το
υδρογόνο. Ο κλάδος θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης κατά 2,3 μονάδες.
Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναπτύξει δύο διασυνοριακά έργα για την επέκταση
της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τα κράτη μέλη με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
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ενέργειας άνω των 100 TWh θα πρέπει να αναπτύξουν ένα τρίτο έργο έως το 2030. Το
Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τροπολογίες με τις οποίες ζητείται η σταδιακή μείωση του
μεριδίου της πρωτογενούς ξυλείας που υπολογίζεται ως ανανεώσιμη ενέργεια.

Matteo Ciucci
09/2022
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