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1α. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της 
Επιτροπής που επισυνάπτονται στο 
παρόν ψήφισμα·

Or. en

Προς ενημέρωση, οι δηλώσεις αναφέρουν τα εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

«Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με την αναδιατύπωση της 
οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και τον αναδιατυπωμένο κανονισμό για την ηλεκτρική 
ενέργεια, επαναφέροντας τον ορισμό της «γραμμής διασύνδεσης» που χρησιμοποιείται στην 
οδηγία 2009/72 / ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 714/2009.   Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από άλλες αγορές, όπως του φυσικού αερίου, π.χ. 
στην αγοραπωλησία προϊόντων τα οποία επί του παρόντος δεν είναι εύκολο να αποθηκευτούν 
και παράγονται σε μεγάλη ποικιλία εγκαταστάσεων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων σε επίπεδο διανομής.   Κατά συνέπεια, ο ρόλος των συνδέσεων με τρίτες 
χώρες διαφέρει σημαντικά μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και 
μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της εν λόγω συμφωνίας και θα παράσχει 
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας όπου απαιτείται. 

Για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει τα εξής: 
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Ο συμφωνημένος ορισμός της γραμμής διασύνδεσης στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια 
αναφέρεται στον εξοπλισμό που συνδέει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.  Η διατύπωση 
αυτή δεν διακρίνει διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια ή τεχνικές καταστάσεις και συνεπώς, a 
priori, περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις με τρίτες χώρες στο πεδίο εφαρμογής. 
Όσον αφορά τον συμφωνημένο ορισμό της γραμμής διασύνδεσης στον κανονισμό για την 
ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας απαιτεί υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων, των 
συμμετεχόντων στην αγορά και των ρυθμιστικών αρχών.  Ενώ το πεδίο εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό ενοποίησης με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η στενή ενσωμάτωση τρίτων χωρών στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η συμμετοχή σε σχέδια σύζευξης της αγοράς, θα πρέπει να 
βασίζεται σε συμφωνίες που απαιτούν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης 
νόμος.»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με το άρθρο 20 παράγραφος 
3 το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη με διαπιστωμένα ζητήματα επάρκειας δημοσιεύουν 
σχέδιο εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων που αποσκοπούν στην 
εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή αδυναμιών της αγοράς που εντοπίστηκαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να 
αξιολογεί τη συμβατότητα των μέτρων κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά.  Ο 
παρών κανονισμός δεν μπορεί να επηρεάσει και δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Επιτροπή δυνάμει της ΣΛΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να εκφέρει 
γνώμη σχετικά με σχέδια μεταρρύθμισης της αγοράς παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης 
μηχανισμών δυναμικού βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, οι δύο διαδικασίες 
όμως είναι νομικά διακριτές.


