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Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Προς τον 

ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» (2015/2322(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 

ιδίως τα άρθρα 114 και 194, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015 κατά 

την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 21) της σύμβασης-πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 

«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο 

«Πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πλήρης αξιοποίηση 

της δημόσιας παρέμβασης» (C(2013)7243) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 

της Επιτροπής με τίτλο «Generation Adequacy in the internal electricity market – 

guidance on public interventions» (Επάρκεια της παραγωγής στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας – οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις) 

(SWD(2013)0438), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2014 με τίτλο 

«Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος 

και της ενέργειας (2014-2020)»1, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο 

«Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα» 

(COM(2014)0910), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Νέα 

Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας» (COM(2015)0339), 

                                                 
1  ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1. 



 

 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο 

«Δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση – Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική 

ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» 

(COM(2015)0080), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο 

«Επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10% – 

Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020» 

(COM(2015)0082), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, με τίτλο 

«Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της 

αγοράς ενέργειας» (COM(2015)0340), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014, 

σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 

έτος 2030,  

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2015, σχετικά με 

την Ενεργειακή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά 

με το σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας 

των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο 

για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/20032, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 

714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/20093, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 

2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία 

για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)4, 

                                                 
1  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.  
2  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15.  
3  ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39. 
4  ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 



 

 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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, την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του 

Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με 

ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, 

την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 

85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου3, 

– έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Προς έναν 

ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας»4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον Ενεργειακό 

Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις τοπικές και 

περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πορεία προς 

μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι7, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 

οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ8, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ9, 

                                                 
1  ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 61. 
2  ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 22. 
3  ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64. 
4  ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 24. 
5  ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 62. 
6  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0065. 
7  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0359. 
8  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 
9  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55. 



 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την πορεία 

προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη 

του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10% – Καθιστώντας το 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 20203, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-

0214/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια της Επιτροπής όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματικό ανασχεδιασμό της αγοράς, να 

συμβάλουν στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διασυνδέσεων, και να εξασφαλίσουν την 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποίηση των αγορών ενέργειας, σε συνδυασμό με την 

ενσωμάτωση όλων των παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγών-καταναλωτών, θα συμβάλει στην επίτευξη του κατοχυρωμένου στη 

Συνθήκη στόχου για ασφαλή, οικονομικά προσιτή, αποδοτική και βιώσιμη ενέργεια· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα ενέργειας θα χρειαστεί στο μέλλον μεγαλύτερη 

ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και ότι, 

ως εκ τούτου, απαιτούνται επενδύσεις και για τις τέσσερις λύσεις ευελιξίας – ευέλικτη 

παραγωγή, ανάπτυξη του δικτύου, ευελιξία της ζήτησης και υποδομές αποθήκευσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην ΕΕ παράγεται χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 

συμμορφώνεται με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η ευρωπαϊκή ενεργειακή 

πολιτική διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τον ενεργειακό 

εφοδιασμό, προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας 

καθώς και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διασύνδεση των 

ενεργειακών δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός του ενεργειακού 

μείγματος των κρατών μελών καθώς και οι όροι που διέπουν τη χρήση των ενεργειακών 

τους πόρων παραμένουν εθνική αρμοδιότητα·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές εμπειρίες της πολυμερούς συνεργασίας αποτελούν 

υπόδειγμα για μία πιο ισχυρή ευθύνη απέναντι στην αγορά ενέργειας σε περιφερειακό 

επίπεδο (π.χ. πρωτοβουλίες περιφερειακού συντονισμού στον τομέα της ασφάλειας 

(RSCI), όπως η Coreso και η συνεργασία για την ασφάλεια των διαχειριστών 

συστημάτων διανομής (TSC), το Πενταμερές Φόρουμ για την ενέργεια, η ομάδα 

                                                 
1  ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 8. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444. 
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0445. 



 

 

υψηλού επιπέδου για τις διασυνδέσεις στην Νοτιοδυτική Ευρώπη, το σχέδιο 

διασύνδεσης των ενεργειακών αγορών της Βαλτικής (BEMIP), οι κοινές πολυεθνικές 

σκανδιναβικές αγορές αποθεματικού και εξισορρόπησης, και η σύζευξη των αγορών 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον σχεδιασμό τους 

περιλαμβάνονται κανόνες για τη διασφάλιση της έγκαιρης κατανομής της 

δυναμικότητας, προκειμένου να παρέχονται επενδυτικά μηνύματα για την κατασκευή 

λιγότερο ρυπογόνων μονάδων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν ανεπαρκή ικανότητα 

παραγωγής, κάτι που συνεπάγεται κίνδυνο γενικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος στο 

άμεσο μέλλον εάν δεν αναπτυχθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί εφεδρείας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αγορές ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας 

δυσχεραίνουν την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αντιβαίνουν στους 

στόχους της κοινής ενεργειακής πολιτικής, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως 

έσχατη λύση, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων της 

αύξησης της διασύνδεσης με τις γειτονικές χώρες, της λήψης μέτρων ανταπόκρισης στη 

ζήτηση και άλλων μορφών περιφερειακής ολοκλήρωσης της αγοράς· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει δεσμευθεί για την επίτευξη της ενεργειακής 

μετάβασης και, ιδίως, για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, γεγονός που δημιουργεί νέες ανάγκες για ευελιξία και απαιτεί την εφαρμογή 

καθεστώτων της αγοράς που εστιάζουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ενεργειακής ασφάλειας, που ορίζεται στις 

Συνθήκες, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της ενεργειακής 

ένωσης, και ότι πρέπει να διατηρηθούν και/ή να εφαρμοστούν επαρκή μέσα για την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων με άλλες ειδικές πηγές χρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας, όπως ο 

μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της 

μέγιστης αποδοτικότητας των δημόσιων επενδύσεων με στόχο την υλοποίηση των 

αναγκαίων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ασφαλούς, βιώσιμης και 

ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρότερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο είναι 

απαραίτητη και θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βαθύτερη ολοκλήρωση 

της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι ενέργειας, το υψηλό φορολογικό κόστος, η αδιάκριτη 

ρύθμιση των τιμών, η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς, ο διοικητικός φόρτος, οι 

επιδοτήσεις, η έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας και διασυνδέσεων σε ορισμένες 

περιφέρειες, και η ανεπαρκής αξιοποίηση της διαχείρισης στην πλευρά της ζήτησης 

αποτελούν εμπόδιο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

ως εκ τούτου καθυστερούν την πλήρη ενοποίηση της αγοράς ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να συμβάλουν 

στην εξισορρόπηση του συστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός 



 

 

βαθμός ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με υπεύθυνο κόστος για την 

κοινωνία και την οικονομία· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεσοπρόθεσμη αύξηση του βαθμού διασύνδεσης μεταξύ 

ορισμένων κρατών μελών –σε 15% κατόπιν διενέργειας αναλύσεων κόστους-οφέλους– 

η οποία θα αντιμετωπίζει τα υφιστάμενα προβλήματα συμφόρησης με στοχευμένο 

τρόπο, θα μπορούσε να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και να θέσει τέλος 

στις ενεργειακές νησίδες· τονίζει ότι, εκτός από τον ποσοτικό στόχο, η ανοικτή 

πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των διασυνδέσεων αποτελούν επίσης επιτακτική 

ανάγκη προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που απομένουν για τη λειτουργία της 

ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·  

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο μερίδιο των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί την παροχή σταθερής στήριξης από 

ευέλικτες και βιώσιμες πηγές ενέργειας και ευέλικτες τεχνολογίες, όπως η αποθήκευση 

και η ανταπόκριση στη ζήτηση· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί βασικό εργαλείο 

για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στις αγορές 

ενέργειας, εξακολουθεί να μην υφίσταται ρυθμιστικός μηχανισμός για την αξιοποίηση 

ενός αποδοτικού συστήματος αποθήκευσης· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) διατύπωσε πρόσφατα 

ουσιαστικές συστάσεις στη μελέτη του με τίτλο «Re-Powering Markets»1· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, εάν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί 

ορθά, μπορεί να τονώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και 

ανεξαρτησία, ιδίως έναντι των βασικών προμηθευτών από τους οποίους εξαρτάται η 

Ένωση· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη δημιουργία μιας πραγματικής αγοράς ενέργειας υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη εξάλειψης των ενεργειακών νησίδων που εξακολουθούν να 

υφίστανται στην ΕΕ· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, της 

15ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, και συμφωνεί 

με την άποψη ότι η ανασχεδιασμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να ενισχύει την περιφερειακή 

συνεργασία ως προς όλες τις διαστάσεις της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, και 

να δίνει έμφαση στη δημιουργία βελτιωμένων, πιο αποκεντρωμένων και πιο ευέλικτων 

αγορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ορθά ρυθμισμένο σύστημα που βασίζεται 

στην αγορά και μπορεί να εκπληρώσει όλους τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για την 

ενέργεια και το κλίμα έως το 2030·  

2. θεωρεί ότι τα καινοτόμα στοιχεία που κατέστησαν απαραίτητο τον ανασχεδιασμό της 

αγοράς ενέργειας είναι τα εξής: 

                                                 
1  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/REPOWERING 

MARKETS.pdf 



 

 

 η αυξημένη παρουσία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αμοιβές με γνώμονα την 

αγορά· 

 η μεγαλύτερη ενοποίηση των εθνικών αγορών μέσω της ανάπτυξης 

διασυνδέσεων· 

 η ανάπτυξη ευφυών δικτύων και νέων τεχνολογιών αποκεντρωμένης παραγωγής, 

που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο τόσο 

ως καταναλωτές όσο και ως παραγωγοί, και θα βελτιώσουν τη διαχείριση στην 

πλευρά της ζήτησης· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η νέα στρατηγική για την Ενεργειακή 

Ένωση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η ΕΕ να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και σημειώνει ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού 

θα χρειαστεί η θεμελιώδης μεταμόρφωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρώπη· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η νέα στρατηγική για την Ενεργειακή 

Ένωση παρέχει νέα οφέλη για τους καταναλωτές ενέργειας, τους προσφέρει ευρύτερο 

φάσμα επιλογών όσον αφορά τη συμμετοχή στις ενεργειακές αγορές και εξασφαλίζει 

την καλύτερη προστασία των καταναλωτών· 

5. απαιτεί την προσαρμογή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές 

αγορές, προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και να καλυφθούν τα υφιστάμενα διασυνοριακά κανονιστικά κενά· τονίζει ότι 

ο ανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως τμήμα ενός ολοένα και πιο 

αποκεντρωμένου συστήματος ενέργειας πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αγοράς, 

κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε τόνωση των επενδύσεων, διασφάλιση της πρόσβασης των 

ΜΜΕ στην αγορά ενέργειας και αποδέσμευση ενός βιώσιμου και αποδοτικού 

εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός σταθερού, ενοποιημένου και ευφυούς 

ενεργειακού συστήματος· θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθεί και να 

επιβραβεύει ευέλικτες αποθηκευτικές λύσεις, τεχνολογίες ανταπόκρισης στη ζήτηση, 

την ευέλικτη παραγωγή, την αύξηση των διασυνδέσεων και την περαιτέρω ενοποίηση 

της αγοράς, στοιχεία που θα συμβάλουν στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά· επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η 

ασφάλεια του εφοδιασμού και η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα θα απαιτήσουν 

έναν συνδυασμό ρευστών βραχυπρόθεσμων (επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιων) 

αγορών και μακροπρόθεσμων μηνυμάτων τιμών·  

6. θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια σε όλα τα 

κράτη μέλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς μια ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή του 

ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου·  

7. ζητεί στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να υιοθετηθεί 

ολιστική μελλοντοστραφής προσέγγιση, η οποία θα αναγνωρίζει την αυξανόμενη 

σημασία των αποκαλούμενων παραγωγών-καταναλωτών στην αποκεντρωμένη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή, στο 

πλαίσιο αυτό, να ηγηθεί μιας συμμετοχικής διαδικασίας για την επίτευξη κοινής 

αντίληψης, σε πρακτικό επίπεδο, ως προς τον ορισμό των παραγωγών-καταναλωτών σε 

επίπεδο ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει νέο κεφάλαιο σχετικά με τους 



 

 

παραγωγούς-καταναλωτές στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των κύριων εμποδίων και 

την τόνωση των επενδύσεων στην αυτοπαραγωγή και στην ιδιοκατανάλωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  

8. θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης μιας ολοκληρωμένης πανευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι να καθοριστεί με στρατηγικό τρόπο το αναγκαίο επίπεδο 

ολοκλήρωσης που πρέπει να επιτευχθεί, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των 

παραγόντων της αγοράς και, ιδίως, να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης 

νομοθεσίας· 

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν πιο ενεργά στον σχεδιασμό μιας ευέλικτης 

και αποκεντρωμένης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο 

να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών στρατηγικών μετάβασης και να 

αποφευχθεί η υπονόμευση των στόχων των άρθρων 114 και 194 ΣΛΕΕ μέσω μόνιμων 

αγορών και μηχανισμών ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας·  

10. εκτιμά ότι είναι εφικτή η ενίσχυση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, με βάση τις ισχυρότερες ενδείξεις τιμών στην αγορά χονδρικής, με τιμές που 

αντικατοπτρίζουν το πραγματικό έλλειμα και πλεόνασμα προσφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των ακραίων αυξήσεων των τιμών, οι οποίες, μαζί με άλλα 

μέτρα, επιτελούν ρόλο επενδυτικών μηνυμάτων για νέα δυναμικότητα και υπηρεσίες 

ευελιξίας· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση στην τιμολόγηση με γνώμονα την έλλειψη 

συνεπάγεται τη βελτίωση της κινητοποίησης της ανταπόκρισης στη ζήτηση και της 

αποθήκευσης, σε συνδυασμό με αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο της 

αγοράς για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάχρησης της ισχύος στην αγορά, 

προκειμένου ιδίως να προστατευτούν οι καταναλωτές· πιστεύει ότι η συμμετοχή των 

καταναλωτών είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς στόχους για την επίτευξη της 

ενεργειακής απόδοσης, και ότι θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση το κατά 

πόσο οι τιμές που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό έλλειμμα προσφοράς οδηγούν 

όντως σε επαρκείς επενδύσεις στην ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·  

11. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ επηρεάζεται επίσης από 

εισαγωγές από τρίτες χώρες στις οποίες ισχύουν θεμελιωδώς διαφορετικά νομικά και 

ρυθμιστικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την πυρηνική 

ασφάλεια και προστασία και την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή· ζητεί από την 

Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το γεγονός αυτό κατά τον ανασχεδιασμό της αγοράς 

ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 

παραγωγών ενέργειας από την ΕΕ και από τρίτες χώρες και να παρέχεται στους 

ευρωπαίους καταναλωτές ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια· 

12. θεωρεί ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας απαιτούν σταθερό και προβλέψιμο 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο, και ότι η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι 

να εμπνεύσει εμπιστοσύνη όσον αφορά την έκβαση των νέων κανόνων· 

13. ζητεί την πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων, με λεπτομερείς αναλύσεις 

κόστους-οφέλους, για όλες τις προτάσεις που συζητούνται·  

14. τονίζει τη σημασία μιας κοινής ανάλυσης της επάρκειας των συστημάτων σε επίπεδο 

περιφερειών, την οποία διευκολύνουν ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας (ACER) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 



 

 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ), και καλεί τους διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) των παρακείμενων αγορών να αναπτύξουν κοινή 

μεθοδολογία, εγκεκριμένη από την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει τις 

τεράστιες δυνατότητες της ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας·  

15. τονίζει τη σημασία του συντονισμένου μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για την 

αποτελεσματική ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ενέργειας και των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 

βελτίωσης της περιφερειακής συνεργασίας, και επισημαίνει την επιτυχία των 

υφιστάμενων προσεγγίσεων των περιφερειακών αγορών, όπως το Nord Pool· 

16. επιβεβαιώνει το δικαίωμα των κρατών μελών να θέτουν τις προϋποθέσεις που διέπουν 

τη χρήση των ενεργειακών τους πόρων στο εθνικό ενεργειακό τους μείγμα, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης, οι οποίες προβλέπουν ότι η ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού και προωθεί την ενεργειακή απόδοση και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τη 

διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων· τονίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία θα 

αποφέρει εξοικονόμηση δαπανών και οφέλη για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και 

θα πρέπει να βασίζεται σε τυποποιημένη και διαφανή μεθοδολογία όσον αφορά τα 

περιφερειακά συστήματα, για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αναγκών τους σε 

σχέση με την επάρκεια, και για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο δράσης 

σε περιπτώσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως όταν μια τέτοια κρίση έχει 

διασυνοριακές επιπτώσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει ένα 

αναθεωρημένο πλαίσιο για τον σκοπό αυτό· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το 

στοιχείο αυτό στο πλαίσιο της νομοθετικής της πρότασης·  

17. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη που επιλέγουν να χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια 

θα πρέπει να το πράττουν σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ, τους 

κανονισμούς για την εσωτερική αγορά ενέργειας και τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων·  

18. επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης, η ανταπόκριση στη ζήτηση, οι 

ικανότητες αποθήκευσης ενέργειας και η επέκταση του δικτύου, ιδίως μέσω έξυπνων 

δικτύων, αποδοτικής χρήσης των διασυνδέσεων και περαιτέρω επέκτασης και 

ανάπτυξης των εθνικών δικτύων, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και υπενθυμίζει την αρχή «προτεραιότητα στην απόδοση», σύμφωνα με την 

οποία πρώτα πρέπει να εξετάζονται οι επενδύσεις στην πλευρά της ζήτησης και μετά οι 

επενδύσεις στο δίκτυο και στην πλευρά της προσφοράς· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στις διασυνδέσεις εντός και μεταξύ 

ορισμένων κρατών μελών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των δικτύων 

και έχουν έντονο αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή ασφάλεια και στις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας· εκφράζει τη λύπη του για την πρακτική του 

περιορισμού της δυναμικότητας μεταφοράς με σκοπό την εξισορρόπηση της εθνικής 

παραγωγής και ως μέσο για την αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων 

συμφόρησης· ζητεί να διαφοροποιηθούν οι στόχοι των διασυνδέσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά περιφέρεια, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές ροές της αγοράς, να 

υποβληθούν σε σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους και να βασίζονται στο δεκαετές 

σχέδιο δικτύου του ΕΔΔΣΜ-ηλ, εφόσον εκπληρώνονται οι ελάχιστοι στόχοι που έχουν 

οριστεί για την ΕΕ· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 



 

 

να αντιμετωπιστούν οι ασυντόνιστες κυκλικές ροές, ιδίως στην περιοχή της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης· τονίζει ότι αφού αναπτυχθεί, η διαθεσιμότητα της 

διασυνοριακής δυναμικότητας θα είναι εξίσου σημαντική, δεδομένων των 

αυξανόμενων επιπέδων περικοπών δυναμικότητας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη·  

19. επισημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμφόρησης και την επίτευξη ευφυούς δικτύου διανομής, το οποίο θα 

επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση και παροχή υπηρεσιών από αποκεντρωμένους 

παραγωγούς, παραγωγούς-καταναλωτές και καταναλωτές· 

20. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους στόχους της ΕΕ για την περιφερειακή 

διαλειτουργικότητα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η ανεπαρκής χρήση των υφιστάμενων 

υποδομών απειλεί τη ζωτικότητα αυτών των στόχων· τονίζει ότι η βέλτιστη χρήση των 

υφιστάμενων υποδομών είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, 

και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό σε 

οποιαδήποτε προσεχή νομοθετική πρόταση· 

21. ζητεί να βελτιστοποιηθούν η εφαρμογή και επιβολή του νομοθετικού πλαισίου για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και ζητεί από την Επιτροπή και τον ACER να 

αντιμετωπίσουν περαιτέρω τα ζητήματα που προκύπτουν στις αγορές χονδρικής όταν οι 

υφιστάμενες πρακτικές δεν συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009· ζητεί από 

τον ACER να ενισχύσει τη ρυθμιστική εποπτεία των περιορισμών στην υφιστάμενη 

ικανότητα διασύνδεσης· 

22. επισημαίνει ότι η στοχευμένη και φιλόδοξη αναβάθμιση του δικτύου και η 

αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων συμφόρησης αποτελούν σημαντικές 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και κατ’ επέκταση 

για την ενίσχυση του ανταγωνισμού· είναι της άποψης ότι η διαμόρφωση των ζωνών 

τιμών θα πρέπει να συζητηθεί με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες του ACER καθώς και την επανεξέταση των ζωνών 

προσφοράς από την πλευρά του ΕΔΔΣΜ-ηλ· τονίζει ότι η κατάτμηση ζωνών 

προσφοράς ως έσχατη λύση ίσως είναι μια λογική προσέγγιση από την άποψη της 

οικονομίας της αγοράς, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το πραγματικό έλλειμμα 

ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές· είναι της άποψης ότι στα 

ενοποιημένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας η κατανομή των ζωνών τιμών θα πρέπει να 

καθορίζεται από κοινού με όλες τις ενδιαφερόμενες παρακείμενες αγορές, προκειμένου 

να παρεμποδιστεί η αναποτελεσματική χρήση των δικτύων αλλά και η μείωση της 

διασυνοριακής δυναμικότητας, η οποία δεν συνάδει με την εσωτερική αγορά·  

23. κατανοεί ότι λόγω της χαμηλής τιμής της ενέργειας στις αγορές χονδρικής και του 

αντίκτυπού της στις επενδύσεις, καθώς και λόγω της ανάγκης να αναπτυχθούν 

μηχανισμοί για την προσαρμογή της δυναμικότητας παραγωγής στην ευελιξία που 

απαιτείται για την ανταπόκριση στη ζήτηση, αρκετά κράτη μέλη, ελλείψει ευρωπαϊκής 

προσέγγισης και λόγω συγκεκριμένων στοιχείων της καταναλωτικής τους αγοράς, 

χρειάστηκε να αναπτύξουν μηχανισμούς δυναμικότητας· 

24. εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά τους καθαρά εθνικού χαρακτήρα και μη 

αγορακεντρικούς μηχανισμούς και αγορές δυναμικότητας, που δεν συνάδουν με τις 

αρχές μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας και οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς, 

έμμεσες επιδοτήσεις για ώριμες τεχνολογίες και υψηλό κόστος για τους τελικούς 

καταναλωτές· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι κάθε μηχανισμός δυναμικότητας στην ΕΕ 



 

 

πρέπει να σχεδιάζεται με βάση την προοπτική της διασυνοριακής συνεργασίας, μετά 

την ολοκλήρωση εις βάθος μελετών σχετικά με την αναγκαιότητά του, και πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές 

ενισχύσεις· πιστεύει ότι η καλύτερη ενσωμάτωση της εθνικής παραγωγής ενέργειας στο 

ενεργειακό σύστημα της ΕΕ και η ενίσχυση των σημείων διασύνδεσης θα μπορούσαν 

να περιορίσουν την ανάγκη για μηχανισμούς δυναμικότητας και το κόστος τους· 

25. ζητεί να εγκρίνονται διασυνοριακοί μηχανισμοί δυναμικότητας μόνον όταν πληρούνται, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) η αναγκαιότητά τους επιβεβαιώνεται από λεπτομερή ανάλυση επάρκειας σε 

περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά την κατάσταση της παραγωγής και του 

εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, της αποθήκευσης, της 

ανταπόκρισης στη ζήτηση και των πόρων διασυνοριακής παραγωγής, βάσει μιας 

ομοιογενούς, τυποποιημένης και διαφανούς μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ που 

εντοπίζει σαφή κίνδυνο για τον αδιάλειπτο εφοδιασμό· 

β) δεν υπάρχει εναλλακτικό μέτρο που να είναι λιγότερο δαπανηρό και να 

παρεμβαίνει λιγότερο στη λειτουργία της αγοράς, όπως η πλήρης ολοκλήρωση 

των περιφερειακών αγορών χωρίς περιορισμό των διασυνοριακών συναλλαγών, 

σε συνδυασμό με στοχευμένο δίκτυο/στρατηγικά αποθέματα· 

γ) ο σχεδιασμός τους είναι αγορακεντρικός και έχει τέτοια μορφή ώστε να μην 

εισάγονται διακρίσεις όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, τη συνολική ανταπόκριση στη ζήτηση, τις σταθερές πηγές 

ανανεώσιμης ενέργειας και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε άλλα κράτη μέλη, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διασυνοριακή διεπιδότηση ή διάκριση κατά της 

βιομηχανίας ή άλλων πελατών, και εξασφαλίζεται ότι ανταμείβουν αποκλειστικά 

και μόνο τη δυναμικότητα που είναι απολύτως απαραίτητη για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού· 

δ) στον σχεδιασμό τους περιλαμβάνονται κανόνες για τη διασφάλιση της έγκαιρης 

κατανομής της δυναμικότητας, προκειμένου να παρέχονται κατάλληλα 

επενδυτικά μηνύματα για την κατασκευή λιγότερο ρυπογόνων μονάδων· 

ε) περιλαμβάνονται κανόνες για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του αέρα 

προκειμένου να εξαλειφθούν οι πλέον ρυπογόνες τεχνολογίες (θα μπορούσε, εν 

προκειμένω, να εξεταστεί ένα πρότυπο επιδόσεων εκπομπών)·  

26. τονίζει ότι, εκτός από τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, οι προσεχείς 

αναθεωρήσεις της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση έχουν καθοριστική σημασία για την αξιοποίηση των ευκαιριών 

που προσφέρονται από την αποθήκευση ενέργειας·  

27. θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων λύσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας θα αποτελέσει απαραίτητο στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης και ότι η 

θέσπιση νέων κανόνων σχεδιασμού της αγοράς θα συμβάλει στη δημιουργία 

υποστηρικτικού πλαισίου για τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται· 

28. θεωρεί ότι η αποθήκευση ενέργειας αποφέρει πολυάριθμα οφέλη, μεταξύ άλλων 

διευκολύνει την ανταπόκριση στη ζήτηση, συμβάλλει στην εξισορρόπηση του δικτύου 



 

 

και παρέχει μέσο για την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· ζητεί την αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου με 

στόχο την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και άλλων 

επιλογών ευελιξίας, που επιτρέπουν την τροφοδοσία του ενεργειακού συστήματος με 

μεγαλύτερο μερίδιο κεντρικών ή κατανεμημένων διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) με χαμηλότερο οριακό κόστος· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί 

στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο χωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για 

την ηλεκτρική ενέργεια ή τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας δεδομένου του διττού 

χαρακτήρα –παραγωγή και ζήτηση– των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας· 

29. ζητεί, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της αγοράς να αντιμετωπιστούν οι 

τεχνικοί φραγμοί και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στους κώδικες δικτύου για 

την αποθήκευση ενέργειας και να γίνεται δίκαιη εφαρμογή των τελών και των φόρων, 

αποφεύγοντας το διπλό κόστος για την εισαγωγή και αφαίρεση ενέργειας και 

δημιουργώντας μια αγορά που επιβραβεύει τις ευέλικτες πηγές ταχείας αντίδρασης· 

επισημαίνει ότι όταν και εφόσον οι επιλογές αποθήκευσης γίνουν περισσότερες και πιο 

προσιτές οικονομικά, θα εκλείψουν σύντομα οι λόγοι ύπαρξης αγορών δυναμικότητας· 

30. τονίζει την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και 

την ανάγκη δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο πλαίσιο των οποίων η 

αποθήκευση ενέργειας μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες επιλογές ευελιξίας, βάσει του 

τεχνολογικά ουδέτερου σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας·  

31. ζητεί, ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της αγοράς ενέργειας να είναι τεχνολογικά 

ουδέτερος, προκειμένου να δοθεί σε διάφορες λύσεις αποθήκευσης της ενέργειας βάσει 

ανανεώσιμων πηγών –όπως οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου, οι αντλίες θερμότητας και 

οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου– η ευκαιρία να συμπληρώσουν την ικανότητα 

παραγωγής ενέργειας βάσει ΑΠΕ· ζητεί επίσης τη δημιουργία σαφώς καθορισμένων 

μηχανισμών για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής και των περιορισμών· 

32. ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ρόλο της αποθήκευσης στις διαφορετικές 

βαθμίδες της αλυσίδας ηλεκτρικής ενέργειας και να δώσει στους διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς και διανομής τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να 

αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και να επενδύσουν σε 

αυτές και σε άλλες επικουρικές υπηρεσίες, για την εξισορρόπηση του δικτύου· 

33. σημειώνει το διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών 

τις οποίες μπορεί να προσφέρει η αποθήκευση ενέργειας στο μέλλον· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την κατάρτιση ορισμού της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

καλύπτει τη διττή φύση της (συγκράτηση και απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας), και 

την άρση των ρυθμιστικών φραγμών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας· 

34. ζητεί την αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση της 

χρήσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και άλλων επιλογών ευελιξίας, με σκοπό 

την τροφοδότηση του ενεργειακού συστήματος, με κεντρικό ή αποκεντρωμένο τρόπο, 

με μεγάλο όγκο διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιορισμένο οριακό 

κόστος· 

35. ζητεί να εισαχθεί στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ορισμός των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας· 



 

 

36. ζητεί να δημιουργηθεί, στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, χωριστή κατηγορία για τα 

συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με την παραγωγή, τη 

λειτουργία του δικτύου και την κατανάλωση· 

37. τονίζει ότι η διασύνδεση φυσικού αερίου και ο συντονισμός των εθνικών μέτρων 

έκτακτης ανάγκης είναι τρόποι με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να 

συνεργάζονται σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού με αέριο· 

38. τονίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από τον διασυνοριακό 

ανταγωνισμό μέσω της παρουσίας περισσότερων προμηθευτών ενέργειας σε μια 

αποκεντρωμένη αγορά, κάτι που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων εταιρειών παροχής 

καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών·  

39. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της «αμιγώς ενεργειακής αγοράς», λαμβανομένης υπόψη 

της δίκαιης κατανομής του κόστους και του οφέλους για όλους τους χρήστες και 

παραγωγούς ενέργειας, στη βάση της συνεπούς εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, 

της στοχευμένης αναβάθμισης των υποδομών μεταφοράς και κατανομής, της 

ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας, της βελτίωσης των διασυνδέσεων, της 

ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση, και της 

αποθήκευσης, κατά τρόπο ώστε να παρέχονται οι σωστές μακροπρόθεσμες ενδείξεις για 

την ασφαλή συντήρηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές απομονωμένες από το 

εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προωθείται η ενεργειακή 

διαφοροποίηση και να ενισχύεται ο ανταγωνισμός με στόχο την αύξηση της ασφάλειας 

του εφοδιασμού· 

40. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί κεντρική αρχή της στρατηγικής για την 

Ενεργειακή Ένωση δεδομένου ότι συνιστά αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση των 

εκπομπών, την εξοικονόμηση πόρων για τους καταναλωτές και τη μείωση της 

εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα· 

41. αναγνωρίζει ότι επί του παρόντος η ενεργειακή ευελιξία και η δυναμικότητα είναι 

απαραίτητες και θα πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου 

σχεδιασμού της αγοράς, δεδομένης της συμπληρωματικότητάς τους· 

42. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βασίζεται στην αγορά· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δυναμική διαμόρφωση των τιμών λειτουργεί ενδεικτικά 

και καθοδηγητικά και διαδραματίζει αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα 

και συνεπώς στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας· 

43. σημειώνει ότι οι χρονικά μεταβαλλόμενες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να 

ενεργοποιήσουν την ευελιξία στην πλευρά της ζήτησης, γεγονός που μπορεί να 

συμβάλει στην εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς και στην εξομάλυνση 

των μεταβλητών δομών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· τονίζει εν 

προκειμένω ότι είναι σημαντικό οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αντικατοπτρίζουν 

το πραγματικό κόστος της· 

44. διαπιστώνει ότι η προσδοκία μελλοντικής εκτίναξης των τιμών μπορεί να αποτελέσει 

κίνητρο για παραγωγούς και επενδυτές για να επενδύσουν σε ευέλικτες λύσεις όπως η 



 

 

αποθήκευση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης, 

η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι σύγχρονες, υψηλής 

απόδοσης μονάδες φυσικού αερίου και μονάδες αποθήκευσης μέσω άντλησης· ζητεί να 

περιοριστούν οι παρεμβάσεις στην αγορά χονδρικής, ακόμη και σε περίπτωση 

περαιτέρω εκτίναξης των τιμών· ζητεί οποιοδήποτε σχέδιο σταδιακής κατάργησης των 

ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής που είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής να 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών που απειλούνται από 

ενεργειακή ένδεια·  

45. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν πλήρως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την 

ενθάρρυνση και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στις υπηρεσίες εξισορρόπησης, 

και θεωρεί ότι η μείωση του χρονικού διαστήματος έως τον τερματισμό προσφορών, η 

ευθυγράμμιση των διαστημάτων συναλλαγής με την περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων 

και η δυνατότητα υποβολής συλλογικών προσφορών παραγωγών που βρίσκονται σε 

διαφορετικά κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη 

αυτού του στόχου· 

46. ζητεί να τελειοποιηθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και των υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και εφεδρικής δυναμικότητας, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και 

των διασυνοριακών συναλλαγών σε όλα τα χρονικά πλαίσια της αγοράς· ζητεί να 

επιταχυνθούν οι προσπάθειες για επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του προτύπου-

στόχου όσον αφορά τις ενδοημερήσιες αγορές και τις αγορές εξισορρόπησης, 

ξεκινώντας από την εναρμόνιση της χρονικής στιγμής τερματισμού προσφορών και την 

εξισορρόπηση των ενεργειακών προϊόντων· 

47. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση μηχανισμών με σκοπό τον 

μετριασμό του κινδύνου εσόδων για διάστημα 20 έως 30 ετών, ούτως ώστε οι 

επενδύσεις σε νέα παραγωγή ενέργειας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές να 

καθοδηγούνται πράγματι από την αγορά, όπως οι συνεπενδύσεις με συμβατικό 

επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ σημαντικών καταναλωτών και παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας ή μια αγορά μακροπρόθεσμων συμβάσεων που να βασίζεται στην 

τιμολόγηση με βάση το μέσο κόστος· 

48. ζητεί να ανατίθενται με όρους οικονομίας της αγοράς οι συμβάσεις που αφορούν 

υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και επικουρικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι 

μια τέτοιου είδους ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών, τόσο εθνική όσο και 

διασυνοριακή, θα πρέπει να διενεργείται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και να 

επιτρέπει τη συμμετοχή και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας· 

49. υποστηρίζει την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ· 

τονίζει τη σημασία των σταθερών και οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων στήριξης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τα οποία έχουν 

δυνατότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και είναι 

ευθυγραμμισμένα με τις εθνικές ανάγκες και περιστάσεις, με αποτέλεσμα να 

διευκολύνουν τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για ώριμες τεχνολογίες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επικροτεί το γεγονός ότι πολλές τεχνολογίες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνονται με ταχύ ρυθμό πιο ανταγωνιστικές από άποψη 

κόστους σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές παραγωγής· σημειώνει ότι θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλιστούν ο ορθός σχεδιασμός των συστημάτων στήριξης 



 

 

και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας που 

εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα·  

50. τονίζει τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για την αποστολή μηνυμάτων τιμών 

που καθιστούν την ανταπόκριση στη ζήτηση πηγή ευελιξίας· ζητεί, ως εκ τούτου, την 

κατάρτιση μιας φιλόδοξης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση στον ενεργειακό τομέα, 

από την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και ευφυών μετρητών έως την ανάπτυξη 

εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακών πλατφορμών και κόμβων δεδομένων· 

51. επισημαίνει ότι δυνάμει του πλαισίου για το 2020 τα κράτη μέλη πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους, ποσοτικούς στόχους για το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από την 

κατάσταση στην αγορά, και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό η προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών να γίνεται μέσω πολιτικών που εστιάζουν στον ανταγωνισμό και 

την οικονομική αποδοτικότητα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν διάφορες 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά 

στάδια ωριμότητας και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης· υπενθυμίζει 

τον σημαντικό ρόλο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) σε αυτόν τον 

τομέα, και θεωρεί ότι η προώθηση των επενδύσεων είναι πιο συμβατή με την αγορά 

από ό,τι τα σταθερά τιμολόγια τροφοδότησης και η γενική προτιμησιακή μεταχείριση· 

52. επιμένει ότι λόγω της ωρίμανσης της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών αλλά και 

της ευρείας εξάπλωσής τους, το σχετικό καθεστώς στήριξης θα πρέπει να βασίζεται 

στην αγορά, π.χ. με πριμοδοτήσεις τροφοδότησης, ώστε να παραμείνει σε λογικά 

πλαίσια το κόστος για τους καταναλωτές ενέργειας· 

53. προειδοποιεί για τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των στόχων της πολιτικής για τον 

ενεργειακό εφοδιασμό και των στόχων της πολιτικής για το κλίμα· ζητεί τη συνεπή 

ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και τον ανασχεδιασμό της αγοράς, 

προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη, έτσι ώστε μελλοντικά οι τιμές του CO2 και των 

καυσίμων να στηρίξουν περισσότερο την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  

54. υπενθυμίζει ότι, από το 2016, οι κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές 

ενισχύσεις απαιτούν από τους μεγάλους παραγωγούς ΑΠΕ να αναλάβουν ευθύνες 

εξισορρόπησης, οι οποίες ορίζονται ως υποχρέωση των παραγωγών να αντισταθμίζουν 

τις βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις από τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους όσον αφορά τις 

παραδόσεις σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ρευστή ενδοημερήσια αγορά· τονίζει ότι, σε 

περίπτωση απόκλισης από το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο φορέας 

εκμετάλλευσης, θα πρέπει να επιβάλλεται ανάλογη τιμή αντιστάθμισης όσον αφορά την 

ενέργεια· υπενθυμίζει τις υφιστάμενες διατάξεις της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, οι οποίες προβλέπουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση και διάθεση για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· συνιστά να αξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν οι εν 

λόγω διατάξεις, μετά την ολοκλήρωση ενός ανασχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας που θα εξασφαλίζει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα λαμβάνει 

περισσότερο υπόψη τα χαρακτηριστικά της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές·  

55. ζητεί, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, συντονισμένη δράση των 

κρατών μελών, ξεκινώντας σε περιφερειακό επίπεδο, κατά την περαιτέρω ανάπτυξη 

των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική αποδοτικότητα της αγοράς 



 

 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων και την ενίσχυση της 

σταθερότητας του δικτύου· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 

μονομερείς αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις γειτονικές τους χώρες 

χωρίς να προηγείται ευρύτερη συζήτηση και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο ή σε 

επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν συνήθως ισχυρή 

τοπική συνιστώσα· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για ένα πιο 

εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

56. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός ρυθμιστικού 

πλαισίου που να ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να επιλέξουν την αυτοπαραγωγή 

και την τοπική αποθήκευση ενέργειας· 

57. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές, όλες οι ασφαλείς και 

βιώσιμες πηγές ενέργειας που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της σταδιακής 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την πρόσφατη παγκόσμια 

συμφωνία για την κλιματική αλλαγή (COP21), θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται 

στην ηλεκτροπαραγωγή· 

58. επισημαίνει ότι απαιτείται συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο για τον καθορισμό των 

συστημάτων αδειοδότησης με σκοπό την αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών πόρων και 

το άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις στις 

αγορές και να ενισχυθεί η αποδοτική χρήση των πόρων· 

59. τονίζει ότι η αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των καταναλωτών με το να παρέχει πραγματικά οφέλη μέσω της χρήσης 

νέων τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλληλεξάρτηση των 

κρατών μελών όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια· 

60. τονίζει ότι, ελλείψει ενός πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικού δικτύου με 

επαρκείς δυνατότητες αποθήκευσης, η συμβατική παραγωγή ενέργειας φορτίου βάσης 

εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· 

61. τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη η σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

ευθύνη των διαχειριστών συστημάτων διανομής για την Ενεργειακή Ένωση, δεδομένου 

ότι η αποκέντρωση στον τομέα της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, το 90% των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο διανομής και οι 

διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) έχουν τοπικό χαρακτήρα· υπενθυμίζει ότι 

είναι σημαντικό οι απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια όσον αφορά 

τον διαχωρισμό των συστημάτων μεταφοράς και διανομής να εφαρμόζονται από όλα τα 

κράτη μέλη, ιδίως υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ρόλου των ΔΣΔ στην πρόσβαση και 

διαχείριση δεδομένων· τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη η διεπαφή ΔΣΜ-

ΔΣΔ· θεωρεί ότι η υλοποίηση κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων, ειδικών 

υποδομών και εναρμονισμένης υποστήριξης θα μπορούσε να ενθαρρύνει την 

αποτελεσματική έναρξη της ανταπόκρισης στη ζήτηση σε κάθε κράτος μέλος, αλλά και 

σε διασυνοριακό επίπεδο· 

62. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους δικαστικούς και διοικητικούς μηχανισμούς που 

απαιτούνται για την προώθηση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην 

ηλεκτροπαραγωγή, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μικρής 

κλίμακας έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 



 

 

63. τονίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τροφοδοτούν 

το δίκτυο σε επίπεδο συστήματος διανομής, κοντά στο επίπεδο της κατανάλωσης, και 

ζητεί, ως εκ τούτου, οι ΔΣΔ να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο ως διαμεσολαβητές 

και να συμμετέχουν πιο ενεργά στον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου 

και στους σχετικούς φορείς κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 

με ζητήματα που τους αφορούν, όπως η διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης, η 

ευελιξία και η αποθήκευση, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ΔΣΔ και 

ΔΣΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

64. ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα δίνουν κίνητρα για τις απαραίτητες επενδύσεις σε 

τεχνολογίες έξυπνων δικτύων και σε συστήματα διανομής, με στόχο την καλύτερη 

ενσωμάτωση των αυξανόμενων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 

καλύτερη προετοιμασία για την ψηφιοποίηση· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ΔΣΔ 

πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, και ότι 

πρέπει να διασφαλίζεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η προστασία των δεδομένων, 

λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε χώρες που έχουν εφαρμόσει 

πλήρως την τεχνολογία των ευφυών μετρητών·  

65. τονίζει τη σημασία της περιφερειακής προσέγγισης για την πλήρωση της ελλιπούς 

υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια του 

βιώσιμου εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εξάλειψη των περιστατικών 

συμφόρησης στο δίκτυο ενέργειας και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας· 

66. θεωρεί τους ΔΣΔ ως ουδέτερους διαμεσολαβητές στην αγορά που λαμβάνουν δεδομένα 

από διάφορες πηγές, τα οποία στη συνέχεια διαθέτουν σε εξουσιοδοτημένους τρίτους 

φορείς, με τη συγκατάθεση του καταναλωτή και χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο ότι οι καταναλωτές διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους· φρονεί 

ότι οι ΔΣΔ ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της αγοράς και διαδραματίζουν ολοένα και 

σημαντικότερο ρόλο ως ενεργοί διαχειριστές συστημάτων, παράγοντες διευκόλυνσης 

της τεχνολογίας, διαχειριστές δεδομένων και φορείς καινοτομίας· θεωρεί ότι 

απαιτούνται σαφείς κανόνες προκειμένου οι ΔΣΔ να μπορούν να ενεργούν ως 

ουδέτεροι φορείς στην αγορά· επισημαίνει ότι οι ΔΣΔ μπορούν επίσης, όπως και άλλοι 

συμμετέχοντες στην αγορά, να υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές παρέχοντάς τους 

δεδομένα που διευκολύνουν την ενεργειακή μετάβαση στην επικράτειά τους·  

67. τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα ενεργειακών 

υποδομών σε όλα τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων· 

68. είναι της γνώμης ότι είναι σκόπιμη μια ισχυρότερη συνεργασία εντός και μεταξύ των 

περιφερειών υπό τον συντονισμό του ACER και με τη συνεργασία του ΕΔΔΣΜ-ηλ, 

ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του διασυνοριακού αντικτύπου, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα εκχωρήσουν την ευθύνη τους αναφορικά με την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· τονίζει ότι η διασυνοριακή συνεργασία και οι 

διασυνδέσεις αποτελούν κλειδί για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού·  

69. χαιρετίζει το έργο του ACER και ζητεί να του διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και 

ανθρώπινοι πόροι, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα σημερινά και μελλοντικά 

καθήκοντα και υποχρεώσεις του και να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο με αξιόπιστο 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· 



 

 

70. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής, αμερόληπτης και συνεχούς εποπτείας των 

ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας 

αυθεντικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που να χαρακτηρίζεται από ελεύθερο 

ανταγωνισμό, κατάλληλα μηνύματα τιμών και ασφάλεια εφοδιασμού· υπογραμμίζει τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ACER σε αυτό το πλαίσιο και αναμένει από την 

Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με τη θέσπιση νέων και ενισχυμένων αρμοδιοτήτων 

για τον οργανισμό σε διασυνοριακά ζητήματα· 

71. ζητεί από τον ACER να στηρίξει και να συντονίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της 

περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την επάρκεια των 

συστημάτων· είναι της γνώμης ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για θέματα ασφάλειας 

του εφοδιασμού σε υπερεθνικούς φορείς θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν 

οδηγεί σε σαφή οφέλη για το σύνολο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και 

συνοδεύεται από επαρκή λογοδοσία· 

72. ζητεί να δοθεί στον ACER εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον συντονισμό της 

ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας σε διασυνοριακά και διαπεριφερειακά 

ζητήματα, ιδίως στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περιφερειακού συντονισμού στον 

τομέα της ασφάλειας (RSCI), με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

ενεργειακών πόρων, καθώς και να προσαρμόζεται ο εν λόγω συντονισμός στις εθνικές 

ιδιαιτερότητες, να βασίζεται στο κόστος και να εφαρμόζει κριτήρια της αγοράς, και να 

αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς 

ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης χωρίς να απαιτείται η 

σύσταση μίας νέας υπηρεσίας τεραστίων διαστάσεων·  

73. επισημαίνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας 

περιορίζονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του σχεδιασμού της αγοράς φυσικού αερίου με 

στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα του φυσικού αερίου (π.χ. 

μεταβαλλόμενη ζήτηση αερίου στην ΕΕ, εγκλωβισμένα στοιχεία ενεργητικού, 

συστήματα τιμολόγησης, περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς και οι αντίστοιχοι ρόλοι 

του ACER και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 

Αερίου (ΕΔΔΣΜ Αερίου))· 

74. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 

 

 


