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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Σεπτεµβρίου 2001
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,

ανανεώσιµες πηγές (7), 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 (8), 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.

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),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(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 ενέργειας (5) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε το ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο (6).

(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 σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές,
καθώς και κάθε πολιτικής για την τήρηση τυχόν περαιτέρω
δεσµεύσεων.

(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

(1) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 320 και ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001,
σ. 89.
(2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 5.
3
( ) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 27.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 (EE C
223 της 8.8.2001, σ. 294), κοινή θέση του Συµβουλίου της 23ης
Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 5) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου 2001.
5
( ) ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1.
6
( ) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 215.

(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.

(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. Εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο που µπορούν να περιέχουν δεσµευτικούς στόχους.

(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 των παραρτηµάτων του Συµβουλίου ΙΙ Α και ΙΙ
Β της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (9). Η υποστήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι
συµβατή µε τους άλλους κοινοτικούς στόχους, ιδίως όσον
αφορά την τήρηση των προτεραιοτήτων για τη διαχείριση
των
αποβλήτων.
Για

(7) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 143.
(8) ΕΕ C 378 της 29.12.2000, σ. 89.
(9) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της
6.6.1996, σ. 32).

L 283/34

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

το λόγο αυτό, η καύση µη διαχωρισµένων δηµοτικών
αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα µελλοντικό
σύστηµα υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
στην περίπτωση που µια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
(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.

(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, να περιλαµβάνει επαρκείς µεταβατικές περιόδους διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών, να διατηρεί την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να αποφεύγει άσκοπες
δαπάνες. 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.

(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.

27.10.2001
(23)
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∆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:

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·
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 ∆εκεµ-
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βρίου 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 27 Οκτωβρίου 2002 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,
— 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 27 Οκτωβρίου 2003, 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 27 Οκτωβρίου 2004, και, εν συνεχεία, ανά
διετία. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις
που υποβάλλονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Εάν η έκθεση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο συµπεραίνει ότι
οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι µπορεί να µην είναι συµβατοί, για
λόγους που δεν είναι δικαιολογηµένοι και/ή δεν βασίζονται σε νέα
επιστηµονικά δεδοµένα, µε τον συνολικό ενδεικτικό στόχο, οι προτάσεις αφορούν τους εθνικούς στόχους, περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των δεσµευτικών στόχων, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο.
(1) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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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 27 Οκτωβρίου 2005, 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. Στην
έκθεση αυτή αξιολογείται η επιτυχία, συµπεριλαµβανοµένης της
σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας, των συστηµάτων στήριξης
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά την προώθηση
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σύµφωνα µε τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 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·
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 για τα εθνικά
συστήµατα στήριξης διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών, και να
διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών.
Άρθρο 5
Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
1.
Τα κράτη µέλη, το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου 2003,
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. Για το 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.
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,
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— 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.

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 27 Οτωβρίου
2003, 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, όσον αφορά ιδίως:
— το συντονισµό µεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών
όσον αφορά τις προθεσµίες, την παραλαβή και τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων αδείας,
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— τη δυνατότητα θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις
δραστηριότητες της παραγράφου 1 και το εφικτό της
καθιέρωσης µιας ταχύρρυθµης διαδικασίας προγραµµατισµού
για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και
— το 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, 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. Κατά την διαχείριση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι
φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στο βαθµό που το επιτρέπουν τα εθνικά συστήµατα
ηλεκτροδότησης.
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.
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.
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5.
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.
6.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο καταλογισµός των δαπανών
µεταφοράς και διανοµής να µην δηµιουργεί διακρίσεις έναντι της
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, περιλαµβανοµένης ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές η οποία παράγεται σε περιφερειακές περιοχές,
όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές µε µικρή πυκνότητα πληθυσµού.
Ενδεχοµένως, τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή επιβάλλουν στους φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα µεταφοράς και διανοµής
της ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντανακλούν τα οφέλη που µπορούν
να πραγµατοποιηθούν λόγω της σύνδεσης της εγκατάστασης µε το
δίκτυο. Αυτά τα οφέλη µπορούν να προκύπτουν από την άµεση
χρήση του δικτύου χαµηλής τάσης.
7.
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.

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:

3.
Ενδεχοµένως, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους
φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να
αναλαµβάνουν ολόκληρο ή µέρος του κόστους που αναφέρεται
στην παράγραφο 2.

— εξετάζονται η πρόοδος όσον αφορά το συνυπολογισµό του
εξωτερικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

4.
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.

— 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 27 Οκτωβρίου 2003. 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.
Άρθρο 11
Αποδέκτης
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

27.10.2001

27.10.2001
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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 2 παράγραφος 3.
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

0,84

3,6

13,2

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)

7,04

1,7

Ιρλανδία
Ιταλία

Ηνωµένο Βασίλειο
Κοινότητα
(*)

338,41

13,9 %

10,0
22 % (****)

Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς που εκτίθενται στο 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.
(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,
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(3)

(4)

(5)

(6)
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— 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.
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.
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 10 MW,
— 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.
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 ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ενδεικτικό στόχο για την υλοποίηση του οποίου απαιτείται η λήψη σηµαντικών µέτρων
προώθησης στη Φινλανδία.
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
εισφροή 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 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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