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.

Νομική βάση
Άρθρα 194 και 114 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
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
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

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2019
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

1

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.
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
για έναν 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. Για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η Επιτροπή, επομένως, πρότεινε μέτρα στην οδηγία για
την ηλεκτρική ενέργεια (COM(2016) 0864), τον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια
(COM(2016) 0861) και τον κανονισμό για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων
(COM(2016) 0862).
Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2016) 0864) αναδιατυπώνει την οδηγία 2009/72/ΕΚ. Η
πρόταση αυτή επικεντρώνεται στα εξής:
—

Σαφέστεροι και συχνότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος: Οι πελάτες
των φορέων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ελεύθεροι να επιλέγουν
προμηθευτή ή φορέα συγκέντρωσης, με τη βοήθεια πιστοποιημένων εργαλείων
σύγκρισης, χωρίς χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, καθώς και να επιλέγουν
μια σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης και έξυπνο μετρητή.

—

Προστασία φτωχών ή ευάλωτων πελατών: Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται
να παρέχουν στοχοθετημένη προστασία μέσω της παρακολούθησης και της
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από
ενεργειακή φτώχεια.

—

Συμμετοχή νέων παραγόντων της αγοράς: Οι φορείς συγκέντρωσης θα
είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν στην αγορά λιανικής· οι τοπικές ενεργειακές
κοινότητες θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην τοπική παραγωγή,
διανομή, συγκέντρωση και αποθήκευση ενέργειας και στις υπηρεσίες ενεργειακής
απόδοσης, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις οργανωμένες αγορές· τα
κράτη μέλη θα ρυθμίζουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των παραγόντων της
αγοράς.

—

Διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν
τη σύνδεση των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα με το δίκτυο
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διανομής ηλεκτρισμού, καθώς και την ανοικτή ιδιοκτησία και λειτουργία των εν
λόγω σημείων φόρτισης για τρίτους.
—

Αποσαφήνιση των καθηκόντων των διαχειριστών συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) και
καθιέρωση μιας διαδικασίας για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης του δικτύου
διανομής.

Η πρόταση κανονισμού για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων (COM(2016) 0862)
αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, ενθαρρύνοντας
τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) στο
εσωτερικό της ΕΕ, των ΔΣΜ σε γειτονικές χώρες 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 (COM(2016) 0861). Προτείνονται
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
καταστάσεων κρίσης· (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 πρόταση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2016) 0861) αναδιατυπώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009, προκειμένου
να καταστεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλη για ευελιξία, απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές και καινοτομία μέσω προβλέψεων για σήματα της αγοράς
χωρίς στρεβλώσεις. Η πρόταση αποτελείται από επτά άλλες νομοθετικές προτάσεις.
Πέντε από αυτές αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την αναθεώρηση των
κανόνων για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων των
παραγόντων της αγοράς, και τον καθορισμό αρχών για την αξιολόγηση των αναγκών
για δυνατότητες και για τους αγορακεντρικούς μηχανισμούς δυναμικότητας.
Γ.
Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (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 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 Επιτροπή απόφαση
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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 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 ενέργειας (REMIT) με στόχο να εγγυηθεί θεμιτές
πρακτικές διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.
Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού (COM(2016) 0863)
για την 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. Ο κατάλογος των
καθηκόντων έχει επικαιροποιηθεί ώστε να περιλάβει τα καθήκοντα του ACER στον
τομέα της εποπτείας της αγοράς χονδρικής και των διασυνοριακών υποδομών, 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 (COM(2016) 0861)).
Δ.

Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Η οδηγία 2005/89/ΕΚ 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)
αριθ. 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού σε
φυσικό 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 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
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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.
Στις 8 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για στοχευμένη
αναθεώρηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο του 2009 (COM(2017) 0660 τελικό).
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 που βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ. Αυτό
θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα εν εξελίξει, σχεδιαζόμενο και μελλοντικό
πρόγραμμα υποδομών φυσικού αερίου μεταξύ κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτης χώρας
δεν στρεβλώνει την ενιαία αγορά ενέργειας ή αποδυναμώνει την ασφάλεια εφοδιασμού
στην ΕΕ.
Ε.

Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε):

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 καθορίζει κατευθυντήριες οδηγίες για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας που προσδιορίζουν έργα κοινού
ενδιαφέροντος και έργα προτεραιότητας μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας και αερίου. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος έχουν προτεραιότητα για τη
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/1995. 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. 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.
Πρόσφατα σημαντικά ψηφίσματα:
—

12 Σεπτεμβρίου 2017: εγκρίθηκαν νέοι κανόνες προκειμένου να μπορούν οι
γειτονικές χώρες να στηρίζουν η μία την άλλη για τη διαχείριση κρίσεων που
συνδέονται με το φυσικό αέριο, και να προβλεφθεί η διασυνοριακή αλληλεγγύη και
η διαφάνεια των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου.

—

2 Μαρτίου 2017: Οι βουλευτές του ΕΚ ενέκριναν κανόνες που απαιτούν από τα
κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα σχέδιά τους που αφορούν τη
διαπραγμάτευση συμφωνιών ενεργειακού εφοδιασμού με τρίτες χώρες πριν από
την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

—

25 Οκτωβρίου 2016: Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ένα ψήφισμα για μια στρατηγική
της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), προκειμένου να καταστεί ο
εφοδιασμός ενέργειας πιο ασφαλής, να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα και να εξασφαλιστούν προσιτές τιμές.

—

13 Σεπτεμβρίου 2016: Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου με τίτλο «Προς τον
ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» 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.

—

26 Μαΐου 2016: Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με μια νέα συμφωνία
για τους καταναλωτές ενέργειας ζητεί να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να
παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν ή να εμπορεύονται δική τους
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ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, να δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας,
και να συμμετέχουν στην κάλυψη της ζήτησης.
Frédéric Gouardères
05/2019
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