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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

1η Ιουνίου 2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ εβδομάδων 
από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να αποστείλουν στους 
προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία 
θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας απέστειλε τη 
συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

2017
7η κοινοβουλευτική περίοδος

376
ΨΗΦΙΣΜΑ

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κατά την 63η συνεδρίασή της

της 20ής Απριλίου 2017

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (κωδικός εγγράφου 15135/16, 

COM(2016)0861 final)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας (αναδιατύπωση) (κωδικός εγγράφου 15149/16, COM(2016)0863 final)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (κωδικός 

εγγράφου 15150/16, COM(2016)0864 αναδιατύπωση)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (κωδικός εγγράφου 15151/16, COM(2016)0863 final)

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, αφού άκουσε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον διευθυντή του 
τμήματος ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

Vladimír Sochor, μηχανικό, και τον αντιπροέδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Vladimír 
Outrata, μηχανικό, αφού άκουσε την έκθεση του βουλευτή Jan Zahradník, και μετά από συζήτηση,

εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα.

Josef Šenfeld (υπογραφή)
Ελεγκτής

Jan Zahradník (υπογραφή)
Εισηγητής

Igor Jakubčík (υπογραφή)
Αντιπρόεδρος
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Παράρτημα στο ψήφισμα αριθ. 376

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

COM(2016) 0861 final, έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15135/16
Διοργανικός φάκελος 2016/0379/COD

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 

(αναδιατύπωση)

COM(2016) 0863 final, έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15149/16
Διοργανικός φάκελος 2016/0378/COD

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

COM(2016) 0864 final, έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15150/16
Διοργανικός φάκελος 2016/0380/COD

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ.

COM(2016) 0862 final, έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15151/16
Διοργανικός φάκελος 2016/0377/COD

Νομική βάση:
Άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0862).

Ημερομηνία υποβολής στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
2 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία εξέτασης από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
15 Δεκεμβρίου 2016 (1η φάση)

Διαδικασία:
Συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Προσωρινή γνώμη της κυβέρνησης (δυνάμει του άρθρου 109α παράγραφος 1 του 
Κανονισμού της Βολής των Αντιπροσώπων):
Με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2017, 7 Μαρτίου 2017 και 8 Μαρτίου 2017, διαβιβάστηκε στην 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 20 Μαρτίου 2017 μέσω του συστήματος ISAP.

Αξιολόγηση της πρότασης σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας:

 Αιτιολόγηση και αντικείμενο:
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Η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη 
δέσμη μέτρων που παρουσιάζεται εδώ (για λόγους απλοποίησης, αναφέρεται ως «χειμερινή 
δέσμη μέτρων για την ενέργεια»), η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια νόμων και μέτρα 
απλούστευσης που, σύμφωνα με την ίδια, επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν την οικονομία και 
να τονώσουν τις επενδύσεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Οι νομοθετικές προτάσεις 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τους κανόνες 
για τη διαχείριση της Ενεργειακής Ένωσης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ενεργειακή Ένωση 
είναι η κύρια κινητήριος δύναμη της ΕΕ, και ταυτόχρονα αποτελεί τη συνεισφορά της ΕΕ σε 
μια παγκόσμια και ολοκληρωμένη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016. Τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα 
ενοποιημένη αγορά ενέργειας είναι το βέλτιστο εργαλείο για να διασφαλιστούν οικονομικά 
προσιτές τιμές ενέργειας, να είναι εγγυημένη η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική 
ενέργεια και να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Αυτό το δεύτερο μέρος της δέσμης μέτρων αντιστοιχεί στις νομοθετικές προτάσεις που 
αφορούν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στους κανόνες της 
«Τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια», η οποία εγκρίθηκε το 2009. Οι υποβαλλόμενες 
προτάσεις έχουν στόχο να τροποποιήσουν βασικές νομικές πράξεις της δέσμης αυτής. Οι 
τελευταίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αυξήθηκε ραγδαία,1 ενώ σημειώθηκαν επίσης σημαντικές τεχνολογικές 
μεταβολές. Αναμένεται ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον θα χαρακτηρίζεται από 
πιο ευμετάβλητη και αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένη 
αλληλεξάρτηση των κρατών μελών και ότι θα προσφέρει στους καταναλωτές νέες 
τεχνολογικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώνουν τις δαπάνες τους και να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ανταπόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, 
ιδιοκατανάλωσης ή αποθήκευσης. Η τρέχουσα πρωτοβουλία για τον νέο σχεδιασμό της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκει, συνεπώς, την προσαρμογή των υφιστάμενων 
κανόνων στη νέα πραγματικότητα της αγοράς.

Προσαρμογή των κανόνων της αγοράς

Οι υφιστάμενοι κανόνες της αγοράς βασίζονται στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που 
κυριάρχησαν κατά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή τις κεντρικές, μεγάλης κλίμακας μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα με περιορισμένη συμμετοχή των καταναλωτών.2

                                               
1 Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – η παραγωγή της είναι πιο 
ευμετάβλητη, λιγότερο προβλέψιμη και πιο αποκεντρωμένη από την παραδοσιακή παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας– απαιτούν την προσαρμογή των κανόνων λειτουργίας της αγοράς και του δικτύου στον πιο ευέλικτο 
χαρακτήρα της αγοράς.
2 Στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης, οι εθνικοί κανόνες της αγοράς (π.χ. ανώτατα όρια τιμών) και οι 
κρατικές παρεμβάσεις δεν επιτρέπουν επί του παρόντος στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να αντανακλούν τη 
σπάνη ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, οι ζώνες τιμών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε την πραγματική σπάνη, 
εφόσον ενδέχεται να μην είναι ορθά διαρθρωμένες και αντ’ αυτού να ταυτίζονται με τα πολιτικά σύνορα.
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Λόγω της αύξησης του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι βασικές βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι αυτές που θα 
επιτρέψουν τη συμμετοχή λίγο πριν την αυτοτροφοδότηση, καθιστώντας δυνατές τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα προσφέρουν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για «εφεδρικές» ενεργειακές λύσεις σε περιόδους υψηλής ζήτησης και ανεπαρκούς 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο ανασχεδιασμός της αγοράς στοχεύει στη 
βελτίωση των σημάτων των τιμών για την προώθηση επενδύσεων σε τομείς όπου είναι 
περισσότερο αναγκαίες, αντικατοπτρίζοντας τους περιορισμούς του δικτύου και τα κέντρα 
ζήτησης και όχι τα εθνικά σύνορα. Τα σήματα των τιμών θα επιτρέψουν επίσης κατάλληλες
αμοιβές για ευέλικτους πόρους, και θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική αξιοποίηση της 
υπάρχουσας ικανότητας ηλεκτροπαραγωγής. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η επανεξέταση της νομοθεσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση των 
τιμών.

Οι καταναλωτές στο επίκεντρο της αγοράς ενέργειας

Παρότι οι καταναλωτές μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια, 
καθώς και να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους κατανάλωση ευκολότερα από ποτέ, ο 
υφιστάμενος σχεδιασμός της αγοράς λιανικής δεν τους επιτρέπει να επωφεληθούν πλήρως 
από τις δυνατότητες αυτές. Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι καταναλωτές έχουν πολύ μικρό 
κίνητρο να μεταβάλουν την κατανάλωσή τους αποκρινόμενοι στις μεταβολές των τιμών στις 
αγορές, καθώς τα σήματα των τιμών σε πραγματικό χρόνο δεν διαβιβάζονται στους τελικούς 
καταναλωτές. Η μεγαλύτερη διαφάνεια των σημάτων των τιμών σε πραγματικό χρόνο θα 
πρέπει να τονώσει τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά, είτε ατομικά είτε μέσω 
συγκέντρωσης, και να καταστήσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πιο ευέλικτο, 
διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Επιπλέον, από την πλευρά της ζήτησης εμφανίζονται νέες υπηρεσίες, όπου νέοι 
παράγοντες της αγοράς παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την 
κατανάλωση τους σε ηλεκτρική ενέργεια και τους ανταμείβουν για την ευελιξία τους. Ο 
ανασχεδιασμός της αγοράς θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κράτος δεν θα παρεμβαίνει στις 
τιμές των προμηθευτών και ότι τυχόν εξαιρέσεις θα αιτιολογούνται δεόντως. Το ταχέως 
μειούμενο τεχνολογικό κόστος σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές είναι σε θέση 
να μειώνουν τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους με τη χρήση τεχνολογιών όπως οι ηλιακοί 
συλλέκτες οροφής και οι μπαταρίες. Ωστόσο, η αυτοπαραγωγή εξακολουθεί να εμποδίζεται 
από την απουσία κοινών κανόνων για τους παραγωγούς-καταναλωτές. Οι ενδεδειγμένοι 
κανόνες θα μπορούσαν να άρουν τα εν λόγω εμπόδια, π.χ. μέσω της διασφάλισης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών να παράγουν ενέργεια για δική τους κατανάλωση και να 
πωλούν το πλεόνασμα στο δίκτυο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος και τα οφέλη 
για το σύστημα συνολικά. Οι τοπικές κοινότητες ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αποτελεσματικό τρόπο για τη διαχείριση της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Η ικανότητα για 
αντιμετώπιση σε τοπικό επίπεδο ορισμένων από τα ζητήματα που συνδέονται με το 
πρόβλημα της διακύμανσης της παραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση 
του κόστους. Ένας άλλος στόχος είναι η βελτίωση της ενημέρωσης και της διαφάνειας. 
Ταυτόχρονα, τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας πρέπει να προστατεύονται κατά τρόπο 
ώστε να μην αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή 
πενία. Με δεδομένα τα αυξανόμενα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας καθώς και την έλλειψη 
σαφήνειας σχετικά με τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την αντιμετώπιση της τρωτότητας των 
καταναλωτών και της ενεργειακής πενίας, στην πρόταση για τον ανασχεδιασμό της αγοράς 
απαιτείται από τα κράτη μέλη να μετρούν δεόντως και να παρακολουθούν τακτικά την 
ενεργειακή πενία μέσω διαδικασιών που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
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Ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο και συγχρονισμένο δίκτυο με 
αγορές που λειτουργούν εύρυθμα, η ασφάλεια του εφοδιασμού μπορεί να οργανωθεί πολύ πιο 
αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά απ’ ό,τι σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει επίσης ότι τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για τα ελλείμματα στην εθνική 
παραγωγή είναι συχνά τα περιφερειακά μέτρα, καθώς επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από τα πλεονάσματα ηλεκτροπαραγωγής σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αξιολόγηση που να επιτρέπει μια ρεαλιστική 
επισκόπηση όσον αφορά τις πιθανές ανάγκες παραγωγής, ή θα πρέπει να θεσπισθούν
μηχανισμοί που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας:

Η στενή αλληλοσύνδεση των κρατών μελών της ΕΕ μέσω του κοινού διευρωπαϊκού δικτύου 
είναι μοναδική στον κόσμο και αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής μετάβασης. Η εμπειρία έχει δείξει, ωστόσο, 
ότι οι μη συντονισμένες εθνικές αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές δαπάνες 
για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Το γεγονός ότι ορισμένες γραμμές διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται μόνο στο 25 % των δυνατοτήτων τους, που οφείλεται συχνά σε μη 
συντονισμένους εθνικούς περιορισμούς, και ότι τα κράτη μέλη δεν στάθηκε δυνατόν να 
συμφωνήσουν σχετικά με τις κατάλληλες ζώνες τιμών, καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερο συντονισμό μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) και 
ρυθμιστικών αρχών. Η υποχρεωτική συνεργασία θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς 
του κανονιστικού πλαισίου3. 

Προς τον σκοπό αυτό, οι ΔΣΜ θα μπορούσαν, εντός «περιφερειακών επιχειρησιακών 
κέντρων» (ROC), να λαμβάνουν αποφάσεις επί των ζητημάτων στα οποία 
κατακερματισμένες και ασυντόνιστες εθνικές ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν αρνητική 
επίπτωση στην αγορά και τους καταναλωτές (π.χ. στον τομέα της λειτουργίας του 
συστήματος, του υπολογισμού δυναμικότητας για γραμμές διασύνδεσης, της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνου).

Προσαρμογή της ρυθμιστικής εποπτείας στις περιφερειακές αγορές

Επί του παρόντος όλες οι κύριες κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται από εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία κοινή περιφερειακή λύση. 
Η κατακερματισμένη ρυθμιστική εποπτεία οδηγεί στον κίνδυνο αντικρουόμενων αποφάσεων 
και περιττών καθυστερήσεων.  Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να προσαρμόσει τη ρυθμιστική 
εποπτεία στις νέες εξελίξεις στην αγορά. Η ενίσχυση των εξουσιών του ACER για εκείνα τα 
διασυνοριακά ζητήματα που απαιτούν συντονισμένη περιφερειακή απόφαση θα συμβάλει 
στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για διασυνοριακά ζητήματα. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, που λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο του ACER σχετικά με τα 
ζητήματα αυτά με κατά πλειοψηφία ψηφοφορία θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως 
στη διαδικασία. Ο ρόλος του ΕΔΔΣΜ-ΗΕ πρέπει επίσης να προσδιοριστεί καλύτερα 

                                               
3 Σε ορισμένους τομείς, όπως, π.χ., για τον πανευρωπαϊκό μηχανισμό «σύζευξης των αγορών», η συνεργασία 
των ΔΣΜ έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική, και το σύστημα ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία σε ορισμένα θέματα 
έχει αποδειχθεί επιτυχές σε τομείς όπου η εθελοντική συνεργασία (όπου κάθε ΔΣΜ διατηρεί δικαίωμα 
αρνησικυρίας) δεν οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα για τα περιφερειακά προβλήματα.
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προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονιστικός του ρόλος και να καταστεί πιο διαφανής η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιό του.

 Περιεχόμενο και αντίκτυπος

1. Όσον αφορά την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιο I - Αντικείμενα και ορισμοί: Περιέχει διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
και το αντικείμενο της οδηγίας και ενημερωμένους ορισμούς.

Κεφάλαιο IΙ - Γενικοί κανόνες για την οργάνωση του τομέα: Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίζουν ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ είναι ανταγωνιστική, έχει ως 
επίκεντρο τον καταναλωτή, είναι ευέλικτη και δεν εισάγει διακρίσεις. Τονίζεται ότι τα εθνικά 
μέτρα δεν πρέπει να παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τις διασυνοριακές ροές, τη συμμετοχή 
των καταναλωτών ή τις επενδύσεις. Επιπλέον, καθιερώνεται η αρχή ότι οι τιμές προμήθειας 
θα βασίζονται στην αγορά, με την επιφύλαξη δεόντως αιτιολογημένων εξαιρέσεων. Τονίζει 
το δικαίωμα επιλογής του προμηθευτή και επικαιροποιεί τους κανόνες σχετικά με τις πιθανές 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στις 
επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας.

Κεφάλαιο III - Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και προστασία των καταναλωτών: 
Θεσπίζονται κανόνες για τη σαφέστερη πληροφόρηση σχετικά με την τιμολόγηση και για 
πιστοποιημένα εργαλεία σύγκρισης. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να συνάπτουν σύμβαση 
δυναμικής τιμολόγησης, έχουν δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα και να αλλάζουν 
προμηθευτές ή φορείς συγκέντρωσης και να συμμετέχουν στην απόκριση της ζήτησης, την 
αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να ζητούν έξυπνο μετρητή. Τούτο πρόκειται να βελτιώσει τους κανόνες 
σχετικά με τη δυνατότητα των καταναλωτών να κοινοποιούν τα δεδομένα τους στους 
προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως με την αποσαφήνιση του ρόλου των μερών 
που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δεδομένων (ένα κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο 
δεδομένων θα θεσπιστεί από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη). Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή πενία. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να 
καταρτίσουν πλαίσια για ανεξάρτητους φορείς συγκέντρωσης και για απόκριση ζήτησης 
σύμφωνα με αρχές που επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά. Ορίζεται πλαίσιο 
για τις τοπικές κοινότητες ενέργειας που δύνανται να συμμετέχουν στην τοπική 
ηλεκτροπαραγωγή, διανομή, συγκέντρωση, αποθήκευση, προμήθεια ή σε υπηρεσίες 
ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, προβλέπονται ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με τις 
διατάξεις για τους έξυπνους μετρητές, τα ενιαία σημεία επαφής και τα δικαιώματα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, την καθολική υπηρεσία και τους ευάλωτους 
καταναλωτές.

Κεφάλαιο IV - Λειτουργία των συστημάτων διανομής: Διευκρινίσεις όσον αφορά τα 
καθήκοντα των ΔΣΔ, ιδίως για τις δραστηριότητες των ΔΣΔ σχετικά με τις προμήθειες 
υπηρεσιών δικτύου για τη διασφάλιση ευελιξίας, την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων και 
τη διαχείριση δεδομένων. Αποσαφηνίζεται επίσης ο ρόλος των ΔΣΔ όσον αφορά την 
αποθήκευση και τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.
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Κεφάλαιο V - Γενικοί κανόνες για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς: Διευκρινίσεις 
όσον αφορά τις βοηθητικές υπηρεσίες και τα νεοσυσταθέντα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα.

Κεφάλαιο VI - Διαχωρισμός των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς: Παραμένουν 
αμετάβλητοι οι κύριοι κανόνες που διέπουν τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τα τρία καθεστώτα για τους ΔΣΜ (διαχωρισμός της ιδιοκτησίας, ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος και ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς), καθώς και όσον αφορά 
τις διατάξεις σχετικά με τον ορισμό και την πιστοποίηση των ΔΣΜ. Αποσαφηνίζεται η 
δυνατότητα των ΔΣΜ να κατέχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή να παρέχουν παρεπόμενες 
υπηρεσίες.

Κεφάλαιο VII - Εθνικές ρυθμιστικές αρχές: Δίδεται έμφαση στην υποχρέωση των 
ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται με τις ρυθμιστικές αρχές των γειτονικών χωρών και με 
τον ACER εάν προκύπτουν ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα. Έχει επικαιροποιηθεί ο 
κατάλογος των καθηκόντων τους όσον αφορά την εποπτεία της νεοσυσταθέντων 
περιφερειακών κέντρων.

Κεφάλαιο IV - Τελικές διατάξεις: Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, διατάξεις 
σχετικά με την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή και σχετικά με 
την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους κανόνες επιτροπολογίας δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 182/2011.

Στα παραρτήματα καθορίζονται περισσότερες απαιτήσεις για τα εργαλεία σύγκρισης, την 
τιμολόγηση και τις πληροφορίες τιμολόγησης και τροποποιούνται υφιστάμενες απαιτήσεις 
για τους έξυπνους μετρητές και την ανάπτυξή τους.

2. Όσον αφορά τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιο I – Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί: Τονίζεται εδώ ότι είναι σημαντικό 
να μην δέχονται στρεβλώσεις οι ενδείξεις της αγοράς, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην 
αύξηση της ευελιξίας, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την καινοτομία. Οι 
ορισμοί επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται.

Κεφάλαιο I – Γενικοί κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Παρατίθενται εδώ οι 
θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα 
της ενέργειας. Καθορίζονται επίσης οι αρχές για τους κανόνες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
σε διάφορα χρονικά πλαίσια (αγορές εξισορρόπησης, ενδοημερήσιες, επόμενης ημέρας και 
προθεσμιακές), συμπεριλαμβανομένων αρχών για τη διαμόρφωση των τιμών. 
Αποσαφηνίζεται η αρχή της ευθύνης εξισορρόπησης και προσδιορίζεται πλαίσιο κανόνων πιο 
συμβατών με την αγορά για τον καταμερισμό και την περικοπή της απόκρισης παραγωγής 
και της απόκρισης ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων προϋποθέσεων για κάθε εξαίρεση.

Κεφάλαιο ΙΙΙ - Πρόσβαση στο σύστημα και διαχείριση της πρόσβασης και η πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας: Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία για τον καθορισμό 
των ζωνών προσφοράς με συντονισμένο τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία επανεξέτασης που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό 1222/2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων 
γραμμών για τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επίμονο πρόβλημα των σημαντικών εθνικών περιορισμών 
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στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, οι προϋποθέσεις για την επιβολή τέτοιων 
εξαιρετικών περιορισμών αποσαφηνίζονται μέσω κανόνων που διασφαλίζουν ότι δεν 
επιβάλλονται περιορισμοί στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
εθνικούς φορείς για οικονομικούς λόγους. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης 
τροποποιήσεις σε υφιστάμενες αρχές για τα τιμολόγια των δικτύων μεταφοράς και διανομής 
και καθορίζει διαδικασία για την προώθηση της σταδιακής σύγκλισης των μεθοδολογιών 
καθορισμού των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τροποποιεί τους κανόνες για τη χρήση 
των προσόδων συμφόρησης.

Κεφάλαιο IV - Επάρκεια πόρων: Διατυπώνονται νέες γενικές αρχές για την αντιμετώπιση με 
συντονισμένο τρόπο των ανησυχιών των κρατών μελών σχετικά με την επάρκεια των πόρων. 
Θεσπίζονται αρχές και διαδικασία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής εκτίμησης της επάρκειας 
των πόρων, για να προσδιορίζεται καλύτερα η ανάγκη για μηχανισμούς δυναμικότητας και, 
εάν απαιτείται, για τον καθορισμό προτύπου αξιοπιστίας από τα κράτη μέλη. 
Αποσαφηνίζονται επίσης οι συμβατές με την αγορά αρχές σχεδιασμού μηχανισμών 
δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συμμετοχή δυναμικότητας 
εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος και για χρήση διασύνδεσης. Καθορίζεται ο τρόπος με 
τον οποίο τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, οι εθνικοί ΔΣΜ, το ΕΔΔΣΜ-ΗΕ και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μέσω του ACER θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση των τεχνικών 
παραμέτρων για τη συμμετοχή δυναμικοτήτων που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, καθώς 
και οι επιχειρησιακοί κανόνες για τη συμμετοχή τους.

Κεφάλαιο V - Λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς: Στο εν λόγω κεφάλαιο καθορίζονται 
τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του δικτύου ΕΔΔΣΜ-ΗΕ και τα καθήκοντα του ACER 
όσον αφορά την εποπτεία. Επίσης προσδιορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα (δημιουργία και σκοπός, δραστηριότητες, απαιτήσεις και διαδικασίες 
για την έγκριση, αποφάσεων και συστάσεων, σύνθεση και αρμοδιότητες του διοικητικού 
συμβουλίου, σύστημα ευθύνης, κ.λπ.). Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης κανόνες 
για τη σύνδεση μονάδων συμπαραγωγής, που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στην οδηγία 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση. Οι κανόνες για δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, για την αποζημίωση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
πιστοποίηση παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι.

Κεφάλαιο VI - Λειτουργία των συστημάτων διανομής: Το κεφάλαιο αυτό θεσπίζει ευρωπαϊκό 
φορέα που αφορά τους διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) της ΕΕ και ορίζει τη 
διαδικασία συγκρότησης του φορέα, τα καθήκοντα καθώς και τις διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Θεσπίζονται κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των ΔΣΔ και των 
ΔΣΜ.

Κεφάλαιο VII - Κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες οδηγίες: Στο κεφάλαιο αυτό 
καθορίζονται οι υφιστάμενες εξουσίες και κανόνες ώστε η Επιτροπή να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τη μορφή κωδίκων δικτύου ή κατευθυντηρίων γραμμών. 
Αποσαφηνίζει τη νομική τους φύση, τροποποιεί την έγκρισή τους και επεκτείνει το 
περιεχόμενό τους ώστε να περιλαμβάνονται τομείς που αφορούν τα συστήματα των 
τιμολογίων διανομής, κανόνες για την περιστασιακή παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών, την 
απόκριση ζήτησης, την αποθήκευση ενέργειας και κανόνες για τον περιορισμό της ζήτησης, 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κανόνες που αφορούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα, τους περιορισμούς της παραγωγής και τον ανακαταμερισμό της παραγωγής και της 
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ζήτησης. Απλοποιείται και εξορθολογίζεται η διαδικασία για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές η δυνατότητα να 
αποφασίζουν στο πλαίσιο του ACER σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των 
κωδίκων δικτύου και των κατευθυντηρίων γραμμών. Η ευρωπαϊκή οντότητα για τους ΔΣΔ 
και άλλοι ενδιαφερόμενους φορείς πρόκειται να εμπλακούν στενότερα στη διαδικασία 
κατάρτισης προτάσεων για κώδικες για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεφάλαιο IV - Τελικές διατάξεις: Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προϋπάρχοντες κανόνες για 
την απαλλαγή των νέων γραμμών διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος από ορισμένες απαιτήσεις 
της οδηγίας και του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και αποσαφηνίζεται η διαδικασία 
για τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των κανόνων εκ μέρους των ΕΡΑ.

Στο παράρτημα ορίζονται τα καθήκοντα που ανατίθενται σε περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα.

3. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Κεφάλαιο I - Στόχοι και καθήκοντα: Σκοπός του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «Οργανισμός») είναι να συνδράμει σε ενωσιακό 
επίπεδο τις ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων τους στα 
κράτη μέλη και, εφόσον είναι απαραίτητο, να συντονίζει τις δραστηριότητές τους. Το 
κεφάλαιο προσδιορίζει τα είδη των εγγράφων που δύναται να εκδίδει ο Οργανισμός (πιο 
συγκεκριμένα γνωμοδοτήσεις και συστάσεις, αποφάσεις και πλαίσια κατευθυντηρίων 
γραμμών) και ορίζει τα καθήκοντα του οργανισμού. Τα νέα καθήκοντα του οργανισμού 
περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επιθεώρηση και έγκριση των μεθόδων. Όσον αφορά την 
έγκριση των κωδίκων για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, στον ACER ανατίθενται 
μεγαλύτερες ευθύνες σε ό,τι αφορά την εκπόνηση και την υποβολή της τελικής πρότασης για 
κώδικα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης επίσημη θέση για τους ΔΣΔ, ώστε να 
εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της κατάρτισης προτάσεων για κώδικα 
δικτύου. Για τα καθήκοντα σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά περιορισμένο αριθμό 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, εισάγεται και περιφερειακή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κεφάλαιο ΙΙ - Οργάνωση του οργανισμού: Ο Οργανισμός είναι φορέας με νομική 
προσωπικότητα. Σε κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη δικαιοπρακτική 
ικανότητα που αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο σε νομικά πρόσωπα. Μπορεί ιδίως να αποκτά 
και να εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία και έχει ικανότητα διαδίκου. Εδρεύει στη 
Λιουμπλιάνα. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις οργανωτικές ρυθμίσεις για το διοικητικό 
συμβούλιο, το ρυθμιστικό συμβούλιο, το διευθυντή και άλλα όργανα, διατηρώντας, 
παράλληλα, τα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων δομών διαχείρισης. Ορισμένες 
διατάξεις είναι προσαρμοσμένες στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ ή στους νέους κανόνες ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, χωρίς, ωστόσο, 
τούτο να αποτελεί τον κανόνα. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Οργανισμός μπορεί να 
παρεκκλίνει από την κοινή προσέγγιση είναι αιτιολογημένες (το ισχύον σύστημα εγγυάται 
την κατάλληλη ισορροπημένη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, ενώ οι δραστηριότητες του διοικητικού συμβουλίου αποδεικνύονται αποδοτικές 
και αποτελεσματικές). Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, μολονότι στην παρούσα φάση δεν 
κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι δομές διαχείρισης του οργανισμού σύμφωνα με την 
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κοινή προσέγγιση, θα παρακολουθεί κατά πόσον οι παρεκκλίσεις εξακολουθούν να είναι 
αιτιολογημένες και θα ανακοινώσει τις παρατηρήσεις της κατά τη διάρκεια της επόμενης 
αξιολόγησης, που έχει προγραμματιστεί για το 2021.

Κεφάλαιο III - Καθορισμός και διάρθρωση του προϋπολογισμού: Το κεφάλαιο αυτό περιέχει 
διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση· αρκετές διατάξεις έχουν προσαρμοστεί στην κοινή 
προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Κεφάλαιο IV - Γενικές και τελικές διατάξεις: Επικαιροποιεί αρκετές διατάξεις σύμφωνα με 
την κοινή προσέγγιση.

4. Σχετικά με τον κανονισμό που αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία πρόληψης, 
ετοιμότητας αντιμετώπισης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 
κίνδυνος κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, που προκύπτει ως αποτέλεσμα διαφορετικών 
περιστάσεων (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, κλπ.), δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ούτε καν στην περίπτωση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και 
των δικτύων. Δεδομένου ότι τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ολοκληρωμένα, οι 
κρίσεις συχνά έχουν διασυνοριακές συνέπειες4. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν αποτυπώνει τη 
διασύνδεση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σημειώνεται σήμερα. Θεωρείται ότι τα 
κύρια προβλήματα είναι τα εξής:

 τα σχέδια και οι ενέργειες αντιμετώπισης κρίσεων εξακολουθούν να έχουν αποκλειστικά 
εθνική βάση·

 υπάρχει έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών και διαφάνειας· και

 δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση ως προς τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των 
κινδύνων.

Ειδικά σημεία της πρότασης:

Κεφάλαιο I - Γενικές διατάξεις: Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει 
να ορίσει, το συντομότερο δυνατόν, την αρμόδια εθνική κρατική ή ρυθμιστική αρχή που θα 
επιφορτιστεί με την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
αρχές αυτές συνεργάζονται μεταξύ τους.

Κεφάλαιο ΙΙ - Αξιολόγηση κινδύνου: Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού περί 
ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2016)0861). Προς τον σκοπό αυτό, θα συνεργαστούν με το 
ΕΔΔΣΜ-ΗΕ. Το ΕΔΔΣΜ-ΗΕ υποβάλλει στον Οργανισμό μια προτεινόμενη μεθοδολογία για 
τον εντοπισμό των πλέον σοβαρών σεναρίων περί κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
περιφερειακό επίπεδο. Βάσει της μεθοδολογίας αυτής, το ΕΔΔΣΜ-ΗΕ θα εντοπίσει τα πλέον 

                                               
4 Επιπλέον, ορισμένες περιστάσεις ενδέχεται να επηρεάζουν αρκετά κράτη μέλη, και ακόμη και γεγονότα που 
συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο μπορούν να επεκταθούν εκτός συνόρων.
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σοβαρά σενάρια περί κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιμέρους περιοχές. Τα σενάρια αυτά 
θα υποβληθούν στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη θα καθορίσουν τα πλέον σοβαρά σενάρια περί κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό 
επίπεδο (βάσει της μεθοδολογίας). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ομάδα συντονισμού 
ηλεκτρικής ενέργειας και την Επιτροπή για τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
αντιλαμβάνονται, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψή τους. Το 
ΕΔΔΣΜ-ΗΕ θα υποβάλει επίσης μεθοδολογία για την εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης 
επάρκειας, δηλαδή της εποχικής επάρκειας, καθώς και προβλέψεις επάρκειας 
ηλεκτροπαραγωγής από επάρκεια επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσια επάρκεια. Μόλις 
αυτό εγκριθεί από τον ACER, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη και το 
ΕΔΔΣΜ-ΗΕ στις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις τους.

Κεφάλαιο ΙΙΙ - Σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων. Βάσει των περιφερειακών 
και εθνικών σεναρίων περί κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
μέλους καταρτίζει σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων σε συνεννόηση με τους 
ορισθέντες φορείς. Προσδιορίζονται η διαδικασίες διαβούλευσης, έγκρισης, υποβολής, 
δημοσίευσης και τακτικής επικαιροποίησης των σχεδίων. Τα στοιχεία των σχεδίων 
περιγράφονται λεπτομερώς. Τα σχέδια θα πρέπει να αποτελούνται από δύο μέρη, 
καθορίζοντας εθνικά μέτρα και συντονισμένα μέτρα συμφωνημένα μεταξύ των κρατών 
μελών σε κάθε περιφέρεια. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
κράτους μέλους και να καθορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες των αρμόδιων 
αρχών. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, επαληθεύσιμα 
και θα πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια άλλων κρατών μελών ή της Ένωσης στο 
σύνολό της. Τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζεται η επαρκής 
πρόληψη και διαχείριση καταστάσεων ταυτόχρονης κρίσης. Ο σχεδιασμός τους πρέπει να 
εγκριθεί σε περιφερειακό επίπεδο και το ελάχιστο περιεχόμενό τους πρέπει να 
προσδιορίζεται.

Κεφάλαιο IV - Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας σε καταστάσεις κρίσης: Εάν ορισμένες 
πληροφορίες καταδεικνύουν ότι μπορεί να προκύψει κάποιο περιστατικό που είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα του εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια σε ένα κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους 
υποχρεούται να παράσχει αμέσως έγκαιρη ειδοποίηση στην Επιτροπή και την ομάδα 
συντονισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν αντιμετωπίσει κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους κηρύσσει κατάσταση κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών κρατών μελών και 
την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τούτες πρέπει να παράσχουν πληροφορίες 
για τα αίτια της κρίσης, τα μέτρα που ελήφθησαν και έχουν σχεδιαστεί για τον μετριασμό της 
και την πιθανή ανάγκη συνδρομής από άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα 
να ενεργούν και να συνεργάζονται με πνεύμα αλληλεγγύης για να αποφεύγουν και να 
διαχειρίζονται καταστάσεις κρίσης και για να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό εκεί όπου 
χρειάζεται περισσότερο, έναντι αποζημίωσης. Σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν με πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως 
έσχατη λύση και πρέπει να είναι απαραίτητα, αναλογικά, προσωρινά και να μην εισάγουν 
διακρίσεις.
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Κεφάλαιο V - Αξιολόγηση και παρακολούθηση: Αμέσως μετά την αναγγελία κατάστασης 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οικείες αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης 
στην ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και την Επιτροπή. Επίσης 
προσδιορίζεται η εποπτεία που πραγματοποιείται από την ομάδα συντονισμού ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Κεφάλαιο VI - Τελικές διατάξεις: Εδώ παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία 
με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, οι διατάξεις σχετικά με την άσκηση 
των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, και λοιπά.

Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και την έννομη τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας:

Μετά την έγκριση ο κανονισμός θα είναι δεσμευτικός και θα ισχύει άμεσα. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ευθυγραμμίσουν το δίκαιο τους σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 Γνώμη της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας

Θέση της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την 
πρόταση κανονισμού που αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 
πρόταση κανονισμού που αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας:

Στο πλαίσιο της χειμερινής δέσμης μέτρων για την ενέργεια, η Τσεχική Κυβέρνηση τονίζει 
ότι η αρχή στην οποία δίνεται βαρύτητα είναι η κεντρική οργάνωση της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής εις βάρος των εθνικών πολιτικών· κατά τη γνώμη της Κυβέρνησης, ως 
συνέπεια της εν λόγω συγκέντρωσης και της μεταφοράς ορισμένων εθνικών αρμοδιοτήτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θεμελιώνεται στην πράξη παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατών 
μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα. Κατά την Τσεχική Κυβέρνηση, οι 
υποβληθείσες προτάσεις ενισχύουν τη ρύθμιση ολόκληρου του τομέα, παρά τις προσπάθειες 
για επιστροφή στις συνθήκες της αγοράς. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας που εισάγονται σε 
ορισμένες χώρες αποτελούν, κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, απόδειξη για την εμφάνιση 
μεταλλάξεων των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες απομακρύνονται από την 
ενιαία αγορά.

Η κυβέρνηση εκφράζει ικανοποίηση για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα πρόβλημα που εντοπίζει η κυβέρνηση στην πρόταση είναι 
το γεγονός ότι ευνοεί ορισμένους παράγοντες της αγοράς (π.χ. φορείς συγκέντρωσης, 
ενεργούς πελάτες ή τοπικές ενεργειακές κοινότητες) σε σύγκριση με άλλους. Εκφράζει 
ικανοποίηση για την πρόταση περί κατάργησης του ανώτατου ορίου τιμών στη χονδρική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το γεγονός ότι, έστω και αν 
στην πρόταση γίνεται λόγος εν γένει για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
όλους τους ενεργειακούς πόρους, τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και της 
κατανάλωσης, ορισμένα στοιχεία δεν συνάδουν με τούτο (για παράδειγμα, η δυνατότητα 
εξαίρεσης των μικρών πόρων από την υποχρέωση εξισορρόπησης ή η διατήρηση της κατά 
προτεραιότητα χρήσης). Η κυβέρνηση επιθυμεί να διατυπώσει ορισμένες παρατηρήσεις 
μάλλον τεχνικού χαρακτήρα όσον αφορά τους μηχανισμούς δυναμικότητας.
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Όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, η Τσεχική Κυβέρνηση δεν συμφωνεί 
με τη δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 
παρεμποδίζονται οι κώδικες δικτύου που έχουν εγκριθεί μόλις ή προσφάτως και, επιπλέον, θα 
περισταλεί η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, επειδή οι αποφάσεις μεταφέρονται από εθνικό επίπεδο σε περιφερειακό επίπεδο, 
και τούτο μπορεί τελικά να οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης των τελικών 
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού σε κάθε κράτος μέλος. Όσον αφορά τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, η κυβέρνηση διατηρεί επίσης επιφυλάξεις σχετικά με 
τον τομέα της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η κυβέρνηση στηρίζει την ενίσχυση του ρόλου των διανομέων ως ουδέτερων 
«διαμεσολαβητών» όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων σε σχέση με άλλους 
παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις προτάσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες θα απαγορεύεται a priori στους διανομείς να κατέχουν ή να 
εκμεταλλεύονται μονάδα συσσώρευσης. Όσον αφορά τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα πρέπει να απαγορεύεται στους διανομείς να 
κατέχουν και να εκμεταλλεύονται δημόσια σημεία επαναφόρτισης για τις δικές τους ανάγκες. 
Η Τσεχική Κυβέρνηση φρονεί, επιπλέον, ότι τα τιμολόγια για τη χρήση των δικτύων θα 
πρέπει να αποτυπώνουν την ενεργειακή εξοικονόμηση που προκύπτει από την κατανομή της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θα πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται χαμηλότερα 
τιμολόγια για τη χρήση των δικτύων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται 
με το δίκτυο διανομής). Η Τσεχική Κυβέρνηση απορρίπτει τις προτάσεις για λεπτομερείς 
αρχές για τη ρύθμιση και τον καθορισμό των τιμολογίων στην περίπτωση των ΔΣΔ.

Σημειώνει ότι προτείνεται η ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων της Επιτροπής και φοβάται ότι θα είναι ανεπαρκής η διαφάνεια και η συμμετοχή 
των κρατών μελών.

Όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσω συστήματος εκ των άνω προς τα κάτω, η κυβέρνηση είναι της 
γνώμης ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες και οι κίνδυνοι. Η Τσεχική Δημοκρατία 
ζητεί να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τους κινδύνους υπό το πρίσμα 
των εθνικών συνθηκών. Στηρίζει την κατάρτιση μεθοδολογίας για τον εντοπισμό σεναρίων 
περί κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των ΕΔΔΣΜ-ΗΕ. Προτείνει 
να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις σχετικά με τα εθνικά σχέδια μόνον οι παρακείμενες 
χώρες, και οι διαβουλεύσεις να εκτείνονται σε ολόκληρη την περιφέρεια μόνο σε περίπτωση 
περιφερειακών σχεδίων. Υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να εξετάζεται προσεκτικά το εύρος 
των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται λόγω του εξαιρετικά ευάλωτου χαρακτήρα 
του τομέα. Η Τσεχική Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι τα σχέδια πρέπει επικαιροποιούνται, 
αλλά θεωρεί ότι η απαίτηση για ετήσια δοκιμή είναι περιττή. Εν κατακλείδι, πιστεύει ότι οι 
περισσότερες προθεσμίες είναι υπερβολικά σύντομες και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
καθοριστούν ρεαλιστικές προθεσμίες.

Θέση της Τσεχικής Κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη ίδρυση 
Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας:

Η Τσεχική Κυβέρνηση υποστηρίζει την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του ACER στον 
τομέα της επίβλεψης των πανευρωπαϊκών φορέων, και στηρίζει επίσης την τροποποίηση της 
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διαδικασίας για την έγκριση των μεθοδολογιών και των προϋποθέσεων που θεσπίζονται 
βάσει των κωδικών δικτύου και του πλαισίου κατευθυντηρίων γραμμών. Στηρίζει, επίσης, 
την πρόθεση για δημιουργία περιφερειακών μορφοτύπων στο πλαίσιο του συμβουλίου των 
ρυθμιστικών αρχών. Η κυβέρνηση εφιστά την προσοχή στην τροποποίηση του κανονισμού, η
οποία δίνει στον ACER την αρμοδιότητα να αποφασίζει επί κανονιστικών ζητημάτων, επί 
των οποίων δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία από τις οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς 
και τις μεταβολές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιμέρους φορέων του 
ACER (κατά την άποψη της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι αλλαγές στις εξουσίες και τις 
αρμοδιότητες επιτρέπονται μόνον εφόσον διατηρείται ή βελτιώνεται το σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών εντός του Οργανισμού). Η τσεχική κυβέρνηση έχει εκφράσει την αντίθεσή της 
στην πρόταση για αλλαγή του συστήματος ψηφοφορίας στο συμβούλιο των ρυθμιστικών 
αρχών (απλή πλειοψηφία αντί της υφιστάμενης πλειοψηφίας των δύο τρίτων). Η κυβέρνηση 
επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η 
απλή πλειοψηφία δεν θα αντικατασταθεί από τα συστήματα ψήφου που συνδέονται με το 
μέγεθος του κράτους μέλους (μέχρι σήμερα κάθε μέλος του Συμβουλίου διέθετε μία ψήφο), 
και σημειώνει ότι τα μεγαλύτερα κράτη μέλη είναι πιθανόν να είναι υπέρ μιας τέτοιας 
πρότασης (ο κανόνας της ισότητας των ψήφων των κρατών μελών εξασφαλίζει την 
προστασία των μικρότερων κρατών μελών).

 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση της πρότασης από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου 2016. Η αρμόδια για τις προτάσεις επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(ITRE). Ο Krišjanis Karins ορίστηκε εισηγητής για την πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα εξεταστεί από την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ENVI) με εισηγητή τον Pavel Poc. Εισηγητής για την πρόταση κανονισμού 
σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
ορίστηκε ο Flavio Zanonato (επιτροπή ITRE), και για την πρόταση κανονισμού σχετικά με 
την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ο Morten Helveg 
Petersen (επιτροπή ITRE). Η πρόταση αυτή θα εξεταστεί και από την επιτροπή 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (με εισηγητή τον Jens Geier). Άλλες
επιτροπές του ΕΚ έχουν επίσης εκφράσει την πρόθεσή τους να εξετάσουν τις εν λόγω 
προτάσεις.

Η πρώτη συζήτηση πολιτικής για ολόκληρο το πακέτο πραγματοποιήθηκε σε έκτακτη σύνοδο 
του Συμβουλίου Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 στις 
Βρυξέλλες.

Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η προθεσμία για την υποβολή αιτιολογημένης γνώμης 
σχετικά με την ασυμβατότητα με την αρχή της επικουρικότητας εξέπνευσε στις 8 Μαρτίου 
2017. Η προθεσμία για την πρόταση κανονισμού για τη ίδρυση Οργανισμού της ΕΕ για τη 
Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας εξέπνευσε στις 6 Απριλίου 2017. 
Αιτιολογημένες γνώμες για την πρόταση διαβιβάστηκαν από τη Γαλλική Γερουσία, το 
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία της Ρουμανίας. Όσον αφορά τις 
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άλλες δύο προτάσεις, η προθεσμία πρόκειται να εκπνεύσει στις 9 Μαΐου 2017 (για την 
οδηγία) και στις 17 Μαΐου 2017 (για τον κανονισμό). Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένες χώρες εξέφρασαν 
αντίθετες γνώμες (Πολωνία), και μέχρι στιγμής έχουν διαβιβαστεί αιτιολογημένες γνώμες 
από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

 Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

1. εξέτασε την πρόταση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση), την πρόταση κανονισμού για τη ίδρυση Οργανισμού της ΕΕ για τη 
Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση), την πρόταση οδηγίας 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά (αναδιατύπωση) και την 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγία 2005/89/ΕΚ·

2. στηρίζει τη θέση-πλαίσιο της Τσεχικής Κυβέρνησης στα κύρια σημεία της (από 6ης 
Μαρτίου 2017, 7ης Μαρτίου 2017 και 8ης Μαρτίου 2017),

3. τονίζει το δικαίωμα των κρατών μελών για ασφάλεια εφοδιασμού, το δικαίωμά τους να 
καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση των ενεργειακών τους πόρων, να τους 
επιλέγουν και να προσδιορίζουν τη σύνθεση του ενεργειακού τους εφοδιασμού, και, στο 
πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στα όρια που προβλέπει το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ 
για τον τομέα της ενέργειας·

4. χαιρετίζει τα μέτρα για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία τους·

5. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα με στόχο τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος στην ΕΕ κατά την περίοδο 2020-2030 θα 
εφαρμόζονται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τους τελικούς 
καταναλωτές, τόσο τις βιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την ανάγκη να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και η περιφερειακή 
ενότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, 
σημειώνοντας, παράλληλα, ότι τούτο δεν πρέπει να χαλιναγωγεί αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό·

7. είναι της άποψης ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 
(COM(2016)0861) αντίκειται στις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, και εγκρίνει, βάσει του άρθρο 6 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά 
με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο 
προσαρτάται στις Συνθήκες, σχετική αιτιολογημένη γνώμη με το ακόλουθο σκεπτικό:

 Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πιστεύει ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μεταβίβαση σε επίπεδο ΕΕ εξουσιών λήψης αποφάσεων (αρμοδιότητες 
των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής), που 
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δεν είναι απαραίτητο να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ, λόγω του γεγονότος ότι η 
υφιστάμενη εθνική/περιφερειακή εφαρμογή επαρκεί για την επίτευξη των στόχων.

 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εφιστά την προσοχή στο 
ψήφισμα αριθ. 371 της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων του 
Τσεχικού Κοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 49η συνεδρίασή της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2017, και αφορά τη χειμερινή δέσμη μέτρων για 
την ενέργεια, όταν δήλωσε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η πρόταση κανονισμού 
σχετικά με την εσωτερική αγορά (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861), και πιο 
συγκεκριμένα ότι στο πλαίσιο της πρότασης θεσπίζεται περιφερειακό επιχειρησιακό 
κέντρο για συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, και είναι ορατός ο 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, αφού στα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα θα εκχωρηθεί τμήμα της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων των 
κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, και 
πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον τα προβλεπόμενα στην πρόταση 
κανονισμού δεν είναι αναλογικά προς τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

8. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να διαβιβάσει το 
παρόν ψήφισμα, μέσω του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο Κοινοβούλιο 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Γερουσίας, στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

9. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να διαβιβάσει το 
παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας.
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