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Εσωτερική αγορά ενέργειας

Για την εναρμόνιση και την ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της
ΕΕ, από το 1996 και έπειτα έχουν εγκριθεί μέτρα 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. Ο στόχος
των εν λόγω μέτρων είναι να οικοδομηθεί μια πιο ανταγωνιστική, πελατοκεντρική,
ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ με τιμές προμήθειας
που να διαμορφώνονται βάσει της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν
και επεκτείνουν τα δικαιώματα των μεμονωμένων πελατών και των κοινοτήτων
ενέργειας, αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια, αποσαφηνίζουν τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες των φορέων της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών και
αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια,
φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς και το ζήτημα της ανάπτυξης διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μετά την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση, η δομή της
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ έχει υποστεί βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.

Νομική βάση

Άρθρα 114 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχοι

Στον ενεργειακό τομέα η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ απαιτεί τα
εξής: την άρση πολυάριθμων εμποδίων και εμπορικών φραγμών· την προσέγγιση της
πολιτικής και των μέτρων που αφορούν τη φορολόγηση και την τιμολόγηση όσον αφορά
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.

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

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

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 οι οικιακοί καταναλωτές ήταν 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 Ιούνιο του 2019 εγκρίθηκε μια τέταρτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, που
αποτελείται από μία οδηγία (οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια 2019/944/EU) και
τρεις κανονισμούς (κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια 2019/943/EΕ, κανονισμός
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 2019/941/ΕΕ και κανονισμός για τον
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 2019/942/ΕΕ).
Η τέταρτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια εισήγαγε νέους κανόνες για την αγορά για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για να προσελκύσει επενδύσεις. Παρείχε κίνητρα
στους καταναλωτές και εισήγαγε ένα νέο όριο επιλεξιμότητας για να μπορούν οι
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής να λαμβάνουν επιδοτήσεις ως μηχανισμοί δυναμικότητας.
Απαιτούνταν από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για δυνητικές
κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας και αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες του ACER στο πλαίσιο της
διασυνοριακής ρυθμιστικής συνεργασίας, σε περίπτωση κινδύνου κατακερματισμού σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η πέμπτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια «Fit for 55» δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου
2021 με σκοπό να ευθυγραμμίσει τους ενεργειακούς στόχους της ΕΕ με τις νέες
φιλοδοξίες της για το κλίμα για το 2030 και το 2050. H συζήτηση για τις ενεργειακές
πτυχές της βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον
Φεβρουάριο του 2022 και μετά την πλήρη διακοπή του εφοδιασμού της με φυσικό
αέριο στην Ευρώπη και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση, η ΕΕ αποφάσισε να
καταργήσει σταδιακά όλες τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, να θεσπίσει
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές ενέργειας, να
θεσπίσει διαρθρωτικά μέτρα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
να επιταχύνει την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Β. Περαιτέρω μέτρα
Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση (COM(2015)0080),
προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και
οικονομικά προσιτή ενέργεια, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη νομοθετικών προτάσεων
με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» (COM(2016)0860)τις 30
Νοεμβρίου 2016. Η τέταρτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, που βρίσκεται επί του
παρόντος σε ισχύ, εφαρμόζει την Ενεργειακή Ένωση 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. Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
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ενέργειας, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, στον
κανονισμό για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας και στον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).
Ο κανονισμός για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Κανονισμός
(ΕΕ) 2019/943) αναθεωρεί τους κανόνες και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και την
ανταγωνιστικότητά της. Υποστηρίζει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές
του ενεργειακού τομέα της ΕΕ, άρει τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής
ενέργειας και επιτρέπει στην ΕΕ να μεταβεί προς την καθαρή ενέργεια και να
τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη Συμφωνία του Παρισιού. Ο κανονισμός
καθορίζει ένα σύνολο βασιζόμενων στην αγορά αρχών όσον αφορά τη λειτουργία των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας: οι τιμές θα διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση και
την προσφορά· οι πελάτες θα επωφελούνται από τους κανόνες της αγοράς και θα
είναι ενεργοί συμμετέχοντες στην αγορά· τα κίνητρα για την απαλλαγή της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας απαλλαγμένης από το διοξείδιο του άνθρακα θα βασίζονται στην
αγορά· οι φραγμοί στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας θα καταργηθούν
σταδιακά· οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνοι για
τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς τους· θα καθοριστούν νέοι όροι υπό
τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν μηχανισμούς δυναμικότητας,
καθώς και οι αρχές για τη δημιουργία τους.
Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας (Οδηγία (ΕΕ) 2019/944)) εστιάζει στα κράτη μέλη και τους καταναλωτές,
ορίζοντας μια σειρά διαφορετικών διατάξεων, οι οποίες τοποθετούν τον καταναλωτή στο
επίκεντρο της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια. Οι προμηθευτές είναι ελεύθεροι
να καθορίζουν την τιμή στην οποία παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες. Τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό των τιμών με βάση την αγορά μεταξύ
των προμηθευτών· την προστασία των ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων οικιακών
πελατών· και το δικαίωμα για τους τελικούς καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια
που παρέχεται από προμηθευτή, με την επιφύλαξη της συμφωνίας του προμηθευτή,
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο προμηθευτής που τηρεί
τους κανόνες της ΕΕ. Οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν την εγκατάσταση έξυπνων
μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς πρόσθετο κόστος· οι οικιακοί
πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν δωρεάν πρόσβαση τουλάχιστον σε ένα
εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων των
προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας· μπορούν
να αλλάζουν προμηθευτές δωρεάν εντός μέγιστης προθεσμίας τριών εβδομάδων και να
συμμετέχουν σε συστήματα συλλογικής αλλαγής προμηθευτή. Οι τελικοί καταναλωτές
με έξυπνους μετρητές μπορούν να ζητούν δυναμικά συμβόλαια τιμολόγησης της
ηλεκτρικής ενέργειας με τουλάχιστον έναν μεγάλο προμηθευτή· έχουν το δικαίωμα
να ενεργούν ως ενεργοί πελάτες, για παράδειγμα πουλώντας την αυτοπαραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις ή
απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις, και να έχουν συνοπτική παρουσίαση σαφών
συμβατικών όρων.
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Ο κανονισμός για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941)
ενισχύει την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στο εσωτερικό της ΕΕ και γειτονικών
χωρών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας. Επίσης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαχείρισης
των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση κρίσης που σχετίζεται με την
ηλεκτρική ενέργεια, μέσω των νέων περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, που
καθιερώνονται στη σχετική πρόταση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (Regulation (EU) 2019/943). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ) θα αναπτύξει και θα
προτείνει μια κοινή μεθοδολογία για την αναγνώριση των κινδύνων, σε συνεργασία με
τον ACER και την ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια
θα εγκριθεί από τον ACER. Έχουν προταθεί τέσσερις δέσμες μέτρων:
1. κοινοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και προετοιμασίας για κρίσεις που
σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη διασφάλιση της διασυνοριακής
συνεργασίας·
2. κοινοί κανόνες για τη διαχείριση κρίσεων·
3. κοινές μέθοδοι για την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του
εφοδιασμού·
4. ένα κοινό πλαίσιο για την καλύτερη αξιολόγηση και παρακολούθηση της ασφάλειας
του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.
Η συζήτηση σχετικά με τις ενεργειακές πτυχές της πέμπτης δέσμης μέτρων για την
ενέργεια πραγματοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο των υψηλών τιμών της ενέργειας
λόγω της ανάκαμψης μετά την πανδημία. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε
το πρώτο μέρος της δέσμης μέτρων «Fit For 55», το οποίο στόχευε να επιτύχει
τουλάχιστον 55% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050. Τον Δεκέμβριο του 2021 την πέμπτη δέσμη μέτρων για
την ενέργεια ακολούθησε η δημοσίευση της δέσμης μέτρων για την αγορά υδρογόνου
και απανθρακοποιημένου φυσικού αερίου. Η συζήτηση σχετικά με την πέμπτη δέσμη
μέτρων για την ενέργεια άλλαξε ριζικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την
επακόλουθη ενεργειακή κρίση, με αποτέλεσμα η Ρωσία να διακόψει μονομερώς τον
εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τη Ρωσία στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις εξαιρετικά
υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Αντιδρώντας στην κλιμακούμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η ΕΕ υπέβαλε διάφορες
προτάσεις για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στις ενεργειακές αγορές της. Τον
Μάρτιο του 2022 η ανακοίνωση REPowerEU (COM/2022/108) ανέφερε αμέσως την
πρόθεση της ΕΕ να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα. Τον Μάιο του 2022 την communication was followed by the REPowerEU
plan (COM/2022/230), το οποίο πρότεινε πρόσθετες δράσεις για την εξοικονόμηση
ενέργειας, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, την αύξηση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με την
επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τον Ιούλιο του 2022 η
Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης
φυσικού αερίου και δημοσίευσε την ανακοίνωση (COM/2022/360). Ο νέος κανονισμός
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(ΕΕ) 2022/1369 του Συμβουλίου σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης
φυσικού αερίου τέθηκε σε ισχύ στις 9 Αυγούστου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 η Επιτροπή
πρότεινε έναν νέο κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης
για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας (COM/2022/473) και τη μείωση
των λογαριασμών ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η
πρόταση εισάγει μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, προσωρινό
ανώτατο όριο εσόδων για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν
τεχνολογίες με χαμηλότερο κόστος, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική
ενέργεια και ο λιγνίτης, και προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης για τα πλεονάζοντα κέρδη
στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα και των διυλιστηρίων,
η οποία θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές ενέργειας.
Γ. Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας της ΕΕ
Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας της ΕΕ (ACER)
λειτουργεί από τον Μάρτιο του 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 διερευνά περιπτώσεις
καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και να συντονίζει την εφαρμογή των κατάλληλων
κυρώσεων με τα κράτη μέλη.
Τον Ιούνιο του 2019 η Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό για τον ACER (2019/942/
EΕ) για τη μεταρρύθμιση του ACER με σκοπό την αναδιατύπωση νομοθετικών
πράξεων και την ενίσχυση του κύριου ρόλου του ως συντονιστή της δράσης
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως σε εκείνους τους τομείς στους οποίους η
κατακερματισμένη εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα διασυνοριακού
χαρακτήρα θα προκαλούσε προβλήματα ή ασυνέπειες για την εσωτερική αγορά.
Τα καθήκοντα του ACER στον τομέα της εποπτείας της αγοράς χονδρικής και
των διασυνοριακών υποδομών έχουν αυξηθεί, προκειμένου να δοθεί στον ACER
μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά την εκπόνηση και την υποβολή της τελικής πρότασης
για έναν κώδικα δικτύου στην Επιτροπή και την άσκηση επιρροής στη διαδικασία
επανεξέτασης της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ζώνη προσφοράς)
(διαδικασία που προβλέπεται στην αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική
ενέργεια (2019/943/EΕ). Ο κανονισμός για τον ACER προβλέπει τέλη ως πρόσθετη
πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους των σχετικών δραστηριοτήτων με
τον REMIT («τέλη REMIT») που εκτελεί ο ACER. Στις 15 Ιουλίου 2020 η ΓΔ Ενέργειας
και ο ACER υπέβαλαν πρόταση για τη διάρθρωση των τελών. Στις 17 Δεκεμβρίου
2020 η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2020/2152 σχετικά με τα τέλη, η οποία
αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών για πράξεις όπως η συλλογή, ο χειρισμός, η
επεξεργασία και η ανάλυση πληροφοριών που εκτελούνται από τον ACER.
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 2010/685/
ΕΕ της Επιτροπής. Τα ENTSO, σε συνεργασία με τον ACER, θεσπίζουν λεπτομερείς
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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, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1952 βελτιώνει τη διαφάνειας των τιμών
φυσικού 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 ανακοινώνονται στην Eurostat μία ή 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 ενέργειας (REMIT) με στόχο να
εγγυηθεί θεμιτές πρακτικές διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.
Δ. Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο
Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 2019/941 θεσπίζει μέτρα προς κατοχύρωση της ασφάλειας
του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ένα επαρκές επίπεδο
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ένα επαρκές επίπεδο παραγωγικής
δυναμικότητας και η εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Υπό το φως της μεγάλης
σημασίας του φυσικού αερίου για τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ενέργεια και απαντώντας στην κρίση φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
που εκδηλώθηκε τον χειμώνα 2008-2009, εγκρίθηκε το 2010 ο κανονισμός (ΕΕ)
2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό
αέριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε το 2017. 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 ρωσικού φυσικού αερίου
μέσω της Ουκρανίας, η Επιτροπή εξέδωσε τη στρατηγική της για την ενεργειακή
ασφάλεια τον Μάιο του 2014 (COM(2014) 0330). 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,
η προώθηση της παραγωγής ενέργειας εντός ΕΕ 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.
Τον Μάιο του 2019 η Επιτροπή ενέκρινε στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας του 2009
για το φυσικό αέριο (Οδηγία (ΕΕ) 2019/692). Αυτή θα καταστήσει τις βασικές διατάξεις
της οδηγίας για το φυσικό αέριο άμεσα εφαρμοστέες στους διασυνοριακούς αγωγούς
φυσικού αερίου με τρίτες χώρες, ή πιο συγκεκριμένα, στα τμήματα των αγωγών
σε έδαφος της ΕΕ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα εν εξελίξει,
σχεδιαζόμενο και μελλοντικό πρόγραμμα υποδομών φυσικού αερίου μεταξύ κράτους
μέλους και τρίτης χώρας δεν στρεβλώνει την ενιαία αγορά ενέργειας ή αποδυναμώνει
την ασφάλεια εφοδιασμού στην ΕΕ.
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Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση (COM/2021/803,
COM/2021/804 και COM/2021/805) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ για το φυσικό αέριο
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 για το φυσικό αέριο,, που θεσπίζουν το
κανονιστικό πλαίσιο για ανταγωνιστικές αγορές απανθρακοποιημένου φυσικού αερίου.
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας αγοράς
υδρογόνου της ΕΕ και έναν νέο κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον
τομέα της ενέργειας.
Στις 23 Μαρτίου 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την οπλοποίηση
του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για την
αποθήκευση φυσικού αερίου (κανονισμός (ΕΕ) 2022/1032), ο οποίος απαιτεί από τις
χώρες της ΕΕ να καλύψουν τις οικείες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου
στο 80 % της δυναμικότητάς τους έως τις 1 Νοεμβρίου 2022 και στο 90 % τα επόμενα
έτη. Δημοσίευσε επίσης την ανακοίνωση με τίτλο «Ασφάλεια του εφοδιασμού και
προσιτές τιμές ενέργειας:Επιλογές για άμεσα μέτρα και προετοιμασία για τον επόμενο
χειμώνα» (COM/2022/138). Στις 27 Ιουνίου 2022 οι συννομοθέτες συμφώνησαν
σχετικά με τον κανονισμό για την αποθήκευση φυσικού αερίου.
Ε. Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε):
Τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας είναι μια πολιτική που επικεντρώνεται
στη σύνδεση των ενεργειακών υποδομών των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της
πολιτικής, προσδιορίστηκαν εννέα διάδρομοι προτεραιότητας (τέσσερις διάδρομοι
ηλεκτρικής ενέργειας, τέσσερις διάδρομοι φυσικού αερίου και ένας διάδρομος
πετρελαίου) και τρία θεματικά πεδία προτεραιότητας (εγκατάσταση ευφυών δικτύων,
λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα).
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 καθορίζει κατευθυντήριες οδηγίες για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας που προσδιορίζουν έργα κοινού
ενδιαφέροντος Έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI) και έργα προτεραιότητας μεταξύ
των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Τα ΕΚΕ για την ενέργεια
και τα διασυνοριακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρηματοδοτούνται από
τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενέργεια (CEF-E). Πρόκειται για
χρηματοδοτικό μέσο με συνολικό προϋπολογισμό 5.84 δισ. EUR για την περίοδο
2021-2027, το οποίο διατίθεται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων που διαχειρίζεται ο
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον. Μεταξύ του
2014 και του 2020, συνολικός προϋπολογισμός του CEF-E ύψους 4.8 δισ. ευρώ
χρηματοδότησε 149 δράσεις διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών σε 107 ΕΚΕ σε
οκτώ διαδρόμους προτεραιότητας (τέσσερις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και
τέσσερις στον τομέα του φυσικού αερίου). Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των
έργων κοινού ενδιαφέροντος μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η οποία τίθεται σε ισχύ
μόνον εφόσον το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός δύο
μηνών από την κοινοποίησή της.
Στις 5 Απριλίου 2022 εγκρίθηκε ο αναθεωρημένος κανονισμός ΔΕΔ-Ε, προκειμένου να
στηρίξει καλύτερα τον εκσυγχρονισμό των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών της
Ευρώπης και να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
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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. 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. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, έχει εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
ρωσικών ορυκτών καυσίμων και τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση.
Πρόσφατα σημαντικά ψηφίσματα:
— 5 Οκτωβρίου 2022: Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις τιμές της

ενέργειας, ζητώντας εκ νέου την επιβολή άμεσου και πλήρους εμπάργκο στο
πετρέλαιο, τον άνθρακα, τα πυρηνικά καύσιμα και το φυσικό αέριο από τη
Ρωσία. Τόνισε στα κράτη μέλη ότι δεν θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή
στους καταναλωτές της ΕΕ που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά
στους λογαριασμούς ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφεύγονται
οι εξώσεις για τα ευάλωτα άτομα που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους
λογαριασμούς και το ενοίκιό τους. Ζήτησε επίσης ένα κατάλληλο ανώτατο όριο
τιμών για τις εισαγωγές αερίου αγωγών, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της
κερδοσκοπίας, ανώτατο όριο στα έσοδα από τις λεγόμενες τεχνολογίες κάτω του
οριακού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς
όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και ανέθεσε στην Επιτροπή να
αναλύσει την αποσύνδεση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

— 19 Μαΐου 2022: Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις κοινωνικές και
οικονομικές συνέπειες του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ, καλώντας
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επειγόντως την έκτη δέσμη κυρώσεων. Επανέλαβε την
έκκλησή του για άμεσο και πλήρες εμπάργκο στις εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα,
πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου από τη Ρωσία και για πλήρη εγκατάλειψη
του Nord Stream 1 και 2.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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— 7 Απριλίου 2022: Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά να
επιβληθεί άμεσο πλήρες εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα,
πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου, να εγκαταλειφθούν πλήρως τα έργα
Nordstream 1 και 2, και να παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την εγγύηση της ασφάλειας
του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ βραχυπρόθεσμα·

— 1 Μαρτίου 2022: Το Κοινοβούλιο καταδίκασε την παράνομη, απρόκλητη και
αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και
τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση. Ζήτησε τη διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής των κυρώσεων και τη στρατηγική αποδυνάμωση της
ρωσικής οικονομίας και βιομηχανικής βάσης, ιδίως του στρατιωτικού-βιομηχανικού
συμπλέγματος. Ειδικότερα, ζήτησε τον περιορισμό των εισαγωγών βασικών
ρωσικών εξαγωγικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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