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Εσωτερική αγορά ενέργειας

Για την εναρμόνιση και την ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ,
εγκρίθηκαν τρεις διαδοχικές νομοθετικές δέσμες μέτρων μεταξύ 1996 και 2009 σχετικά με
την πρόσβαση στην αγορά, τη διαφάνεια και την κανονιστική ρύθμιση, την προστασία των
καταναλωτών, την υποστήριξη των διασυνδέσεων και τα επαρκή επίπεδα εφοδιασμού. Ως
αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, νέοι προμηθευτές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
μπορούν να εισέρχονται στις αγορές των κρατών μελών, ενώ οι καταναλωτές, τόσο σε
επίπεδο βιομηχανικής χρήσης όσο και σε επίπεδο οικιακής χρήσης, είναι πλέον ελεύθεροι
να επιλέγουν τους προμηθευτές τους. Άλλες πολιτικές της ΕΕ που είναι συναφείς με την
εσωτερική αγορά ενέργειας πραγματεύονται το ζήτημα της ασφάλειας του εφοδιασμού σε
ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Νομική βάση

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Στον ενεργειακό τομέα, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ απαιτεί τα εξής: την άρση
πολυάριθμων εμποδίων και εμπορικών φραγμών· την προσέγγιση της φορολογικής πολιτικής
και της πολιτικής τιμολόγησης και μέτρα σχετικά με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές· και
νομοθεσία για το περιβάλλον και την ασφάλεια. Ο στόχος είναι η διασφάλιση μιας λειτουργικής
αγοράς με δίκαιη πρόσβαση στην αγορά και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών,
καθώς και επαρκή επίπεδα διασύνδεσης και ικανότητας παραγωγής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
έθεσε ως τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας το 2014. Αν
και η προθεσμία δεν τηρήθηκε πλήρως, έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη διαφοροποίηση
των προμηθευτών ενέργειας και τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές στον τομέα της
ενέργειας (COM(2014)0634).

Επιτεύγματα

Α. Ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, όταν οι περισσότερες εθνικές αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου τελούσαν ακόμα υπό μονοπωλιακό καθεστώς, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ανοίξουν σταδιακά στον ανταγωνισμό στις αγορές
αυτές. Οι πρώτες οδηγίες για την ελευθέρωση (πρώτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια)
εγκρίθηκαν το 1996 (ηλεκτρική ενέργεια) και το 1998 (φυσικό αέριο) και προβλεπόταν να
μεταφερθούν στις νομοθεσίες των κρατών μελών μέχρι το 1998 (ηλεκτρική ενέργεια) και το
2000 (φυσικό αέριο). Η δεύτερη δέσμη μέτρων για την ενέργεια υιοθετήθηκε το 2003 και οι
οδηγίες της προβλεπόταν να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη έως το 2004,
ενώ ορισμένες διατάξεις δεν επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ πριν από το 2007. Οι βιομηχανικοί και
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οι οικιακοί καταναλωτές ήσαν πλέον ελεύθεροι να επιλέγουν τους προμηθευτές φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας από ένα ευρύτερο φάσμα ανταγωνιστών. Τον Απρίλιο του 2009
εγκρίθηκε τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια που τροποποιούσε τη δεύτερη, επιδιώκοντας
περαιτέρω ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
συνιστούσε ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
Τον Φεβρουάριο 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την Δέσμη μέτρων για
την ενεργειακή ένωση με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με
μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080). Στην δέσμη αναφέρεται
ότι στόχος της ενεργειακής ένωσης είναι «η παροχή στους καταναλωτές της ΕΕ — νοικοκυριά
και επιχειρήσεις — ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας».
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ορίστηκαν στο πλαίσιο της δέσμης πέντε αμοιβαία
ενισχυόμενες και στενά αλληλένδετες διαστάσεις: ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και
εμπιστοσύνη, μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ενεργειακή απόδοση που
συμβάλλει στον μετριασμό της ζήτησης, απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές άνθρακα,
και έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.
Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, η Επιτροπή παρουσίασε
δέσμη νομοθετικών προτάσεων για ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας της ΕΕ στις 30
Νοεμβρίου 2016. Η δέσμη νομοθετικών μέτρων με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους
Ευρωπαίους» (COM(2016)0860) αποσκοπεί στην υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και
καλύπτει την ενεργειακή απόδοση, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τον σχεδιασμό της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τους
κανόνες διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης.
Β. Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER)
λειτουργεί πλήρως από τον Μάρτιο 2011 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009). Ο ACER
είναι κατά πρώτο λόγο υπεύθυνος για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την παρακολούθηση
της ανάπτυξης του δικτύου και των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου. Έχει επίσης την αρμοδιότητα να παρακολουθεί τις αγορές και τις συναλλαγές, να
διερευνά περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και να συντονίζει την εφαρμογή
την κατάλληλων κυρώσεων με τα κράτη μέλη. Η ευθύνη για την εκτέλεση των κυρώσεων που
επιβάλλονται για παραβάσεις παραμένει ωστόσο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Ως περαιτέρω βήμα, εγκρίθηκαν δύο κανονισμοί για τη δημιουργία δομών συνεργασίας για
ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ENTSO): ένας για την ηλεκτρική
ενέργεια (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009) και ένας για το φυσικό αέριο (κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 715/2009 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της Επιτροπής 2010/685/ΕΕ). Τα
ENTSO, σε συνεργασία με τον ACER, θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης στο δίκτυο
και τεχνικούς κώδικες και διασφαλίζουν τον συντονισμό της λειτουργίας του δικτύου μέσω της
ανταλλαγής λειτουργικών πληροφοριών και της ανάπτυξης κοινών προτύπων και διαδικασιών
ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης. Τα ENTSO είναι επίσης υπεύθυνα για την εκπόνηση ενός
δεκαετούς προγράμματος επενδύσεων στο δίκτυο ανά διετία που επανεξετάζονται από τον
ACER.
Επιπλέον, η οδηγία 2008/92/ΕΚ επιδιώκει τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη
να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω τιμές και τα συστήματα τιμών που χρησιμοποιήθηκαν θα
ανακοινώνονται στην Eurostat δύο φορές ανά έτος. Τον Οκτώβριο του 2011, η ΕΕ ενέκρινε τον
κανονισμό (EΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά
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ενέργειας (REMIT) με στόχο να εγγυηθεί θεμιτές πρακτικές διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές
αγορές ενέργειας.
Γ. Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο
Η οδηγία 2005/89/ΕΚ θεσπίζει μέτρα προς κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε
ηλεκτρισμό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρισμού, επαρκές επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, επαρκές επίπεδο
παραγωγικής δυναμικότητας και εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Υπό το φως της
μεγάλης σημασίας του φυσικού αερίου για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και απαντώντας στην κρίση φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που εκδηλώθηκε
τον χειμώνα 2008-2009, εγκρίθηκε το 2010 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 σχετικά με
τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην
ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων. Με σκοπό την κατοχύρωση
της ασφάλειας του εφοδιασμού σε πετρέλαιο η οδηγία 2009/119/EΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη
να διατηρούν ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 90 ημέρες μέσων
ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης,
ανάλογα με το ποια από τις δύο ποσότητες είναι μεγαλύτερη. Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες
όσον αφορά την παράδοση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, η Επιτροπή
εξέδωσε την στρατηγική της για την ενεργειακή ασφάλεια τον Μάιο 2014 (COM(2014)0330
τελικό). Η στρατηγική έχει στόχο να εξασφαλίσει σταθερό και πλουσιοπάροχο ενεργειακό
εφοδιασμό για τους ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία. Καθορίζει μέτρα όπως η αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης και της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και η συμπλήρωση των κενών
που υπάρχουν στις συνδέσεις υποδομής ούτως ώστε η ενέργεια να διοχετεύεται εκεί όπου είναι
απαραίτητη κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
Δ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-E)
καθορίζει προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας που
προσδιορίζουν έργα κοινού ενδιαφέροντος και έργα προτεραιότητας μεταξύ των διευρωπαϊκών
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/1995,
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος έχουν προτεραιότητα για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης.
Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα
της ενέργειας προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας. Για τη
συγχρηματοδότηση των επενδύσεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν πόροι
άλλων μηχανισμών, για παράδειγμα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Ο κανονισμός (EΕ) αριθ.
256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα
επενδυτικά τους σχέδια σε ενεργειακή υποδομή.
Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0500),
η Επιτροπή πρότεινε νέο μηχανισμό, τη χρηματοδοτική διευκόλυνση «Συνδέοντας την
Ευρώπη» (CEF) για υποστήριξη έργων προτεραιότητας στον τομέα της ενέργειας, των
μεταφορών και της κρίσιμης σημασίας ψηφιακής υποδομής από το 2014 έως το 2020. Τον
Νοέμβριο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο
σχετικά με τον προϋπολογισμό της CEF, η οποία προέβλεπε την διάθεση 5,12 δισεκατομμυρίων
ευρώ για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών έργων ενεργειακής υποδομής (P7_TA(2013)0463).
Επιλέχθηκε μια σειρά έργων κοινού ενδιαφέροντος για να λάβουν υποστήριξη από την ΕΕ,
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή υποδομή οι οποίες εγκρίθηκαν τον
Μάρτιο του 2013 από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (P7_TA(2013)0061).
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την έγκριση της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τις εσωτερικές αγορές ενέργειας,
το Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τον διαχωρισμό της μεταφοράς από την ιδιοκτησία
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση
των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχομένων
στο δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τη σημασία
μιας κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής για μεσοπρόθεσμες επενδύσεις (ενδεικτικά ευρωπαϊκά
δεκαετή προγράμματα με επίκεντρο τις διασυνδέσεις), πιο εκτεταμένης συνεργασίας μεταξύ
ρυθμιστικών αρχών, κρατών μελών και φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς
και μιας ισχυρής διαδικασίας εναρμόνισης των όρων πρόσβασης στο δίκτυο και μιας
ισχυρής διαδικασίας εναρμόνισης των όρων πρόσβασης στο δίκτυο. Με πρωτοβουλία του
Κοινοβουλίου, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα δικαιώματα των καταναλωτών που αποτέλεσαν
μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη με το Συμβούλιο: τα ψηφίσματα εμμένουν στην αύξηση
των δικαιωμάτων των καταναλωτών (αλλαγή προμηθευτών, άμεση πληροφόρηση μέσω
έξυπνων μετρητών και αποτελεσματικός χειρισμός καταγγελιών προς έναν «διαμεσολαβητή»
ενέργειας). Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης την αναγνώριση του όρου «ενεργειακή
φτώχεια». Υποστήριξε σθεναρά τη σύσταση του ACER τονίζοντας ότι έπρεπε να του είχαν
ανατεθεί οι απαραίτητες εξουσίες προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα που
δεν μπορούν να επιλυθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και που παρεμποδίζουν την
ολοκλήρωση και την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Όταν ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για την πανευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή
(P7_TA(2013)0061), το Κοινοβούλιο επέστησε ιδιαίτερα την προσοχή στη σημασία των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η σταθερότητα
των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτροδότησης με την ενσωμάτωση πόρων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Ενέκρινε δε τροπολογία που βελτιώνει τη διαφάνεια των μεθοδολογιών που
χρησιμοποιούνται από τα ENTSO στα σχέδιά του για την ανάπτυξη δικτύου. Επιπλέον,
εισήγαγε τροπολογία με την οποία προστατεύονται οι καταναλωτές από δυσανάλογη
επιβάρυνση με το κόστος των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος.
Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο 2015, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με τίτλο «Η πορεία
προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση» (P8_TA(2015)0444). Το Κοινοβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της
Ενεργειακής Ένωσης θα υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και ανέφερε ότι ελπίζει
ότι το πλαίσιο διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση για την περίοδο μετά το 2020 θα
είναι φιλόδοξο, αξιόπιστο, διαφανές και δημοκρατικό, θα επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή του
Κοινοβουλίου και θα εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων 2030 για το κλίμα και την ενέργεια.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε θέσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της δέσμης νομοθετικών μέτρων της Επιτροπής με τίτλο
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016,
με τίτλο «Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» (P8_TA(2016)0333), το Κοινοβούλιο
τάσσεται υπέρ ενός συνδυασμού ρευστών βραχυπρόθεσμων αγορών και μακροπρόθεσμων
μηνυμάτων τιμών, προκειμένου να καταστεί η αγορά κατάλληλη για αύξηση του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργών καταναλωτών. Υπογραμμίζει τη σημασία της
περιφερειακής συνεργασίας, ζητεί την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
αγορά και τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης για ώριμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
καθορίζει κριτήρια για τους μηχανισμούς δυναμικότητας, οι οποίοι θα πρέπει να βασίζονται
στην αγορά και να είναι ανοιχτοί στη διασυνοριακή συμμετοχή.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//EL
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