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1. Χωρίς την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, μια βιώσιμη, χαμηλής εξάρτησης από τον άνθρακα 
ενεργειακής αγοράς και να διασφαλίσει ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Πριν εξετάσουμε ποιο είναι το καταλληλότερο μοντέλο αγοράς, πρέπει να 
απαντήσουμε στο ερώτημα «για ποιο λόγο επιμένουμε στην αλλαγή αυτή;». Η 
απάντηση είναι ότι επιμένουμε στην αλλαγή αυτή προκειμένου να επιτύχουμε μια 
δίκαιη ρύθμιση για τους καταναλωτές, ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους 
τους φορείς της αγοράς, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, και να 
διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες για τις επενδύσεις, εξασφαλίζοντας τον 
εφοδιασμό και την καλύτερη πρόσβαση σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθόσον 
πρέπει να μειωθεί η συγκέντρωση ισχύος στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, 
παρέχοντας στις ΜΜΕ καλύτερες δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Αυτό 
προϋποθέτει μια διττή προσέγγιση: καλύτερη ρύθμιση και διαχείριση των αγορών της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου όσον αφορά τη λειτουργία των 
μονοπωλίων δικτύου και του σχεδιασμού της αγοράς· και, κατηγορηματική εφαρμογή 
της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας προκειμένου να περιορισθεί η συγκέντρωση της 
αγοράς.

I – Προστασία των καταναλωτών και κοινωνικές επιπτώσεις

3. Κάθε μοντέλο είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει αύξηση των ενεργειακών τιμών. Η 
επίδραση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην 
ΕΕ, η υποχρέωση για 20% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η συνεχώς 
επιδεινούμενη προσφορά πετρελαίου με τις τιμές να κινούνται περί τα 100 $ το 
βαρέλι, σημαίνει ότι οι τιμές είναι πιθανόν να αυξηθούν.

4. Μολονότι η ενεργειακή πενία και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, αποτελεί 
ένα τομέα εθνικής αρμοδιότητας, ασφαλώς υπάρχει διασύνδεση με την πολιτική της 
ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε ένα σαφή ορισμό της ενεργειακής πενίας και να 
επιμείνει ώστε τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σχέδια αντιμετώπισης της ενεργειακής 
πενίας που θα τεθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Ωστόσο, τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών πρέπει να 
λειτουργήσουν από κοινού και να στηρίξουν τις προϋποθέσεις των ανοικτών και 
ανταγωνιστικών αγορών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές, και ιδίως οι 
συνταξιούχοι, που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν το τίμημα, δεν θα αποκοπούν και  
δεν θα υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των φτωχών καταναλωτών όσον αφορά τα 
μοντέλα τιμολόγησης. Η καταπολέμηση της πενίας των καυσίμων μπορεί να 
αντιμετωπιστεί καλύτερα με την προώθηση μέτρων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ πρέπει να διερευνήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο θα ενδυναμώσουμε τη σύνδεση της παρούσας οδηγίας με τις 
απαιτήσεις περί ενεργειακής αποδοτικότητας.

5. Σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών απαιτείται αυξημένη διαφάνεια. Το 
παράρτημα της οδηγίας πρέπει να εφαρμοστεί, να εποπτευθεί και να επιβληθεί από τις 



DT\702014EL.doc 3/6 PE400.307v01-00

EL

εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και να τελεί υπό την επίβλεψη του νέου ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού οργανισμού. Κεντρική συνιστώσα των ευθυνών των εταιρειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει 
να τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κυρώσεις για περιπτώσεις μη εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης της άδειας ή κάτι αντιστοίχου, σε εθνικό 
επίπεδο. Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενεργείας πρέπει να τεθεί 
σε εφαρμογή μέσω των οδηγιών περί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να αποκτήσει νομική βαρύτητα. Σε κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα καταστατικό όργανο για τους καταναλωτές ενέργειας.

II- Ποιο είναι το ενεργειακό μοντέλο;

6. Ο πλήρης διαχωρισμός των ιδιοκτησιακών σχέσεων αποτελεί το μοναδικό μοντέλο
που μπορεί να διασφαλίσει τους ανταγωνιστές που επιθυμούν να εισέλθουν στην 
αγορά και να εξασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

7. Το ενδεχόμενο των αθέμιτων διακρίσεων εξακολουθεί πάντα να υπάρχει εφόσον μια 
εταιρεία εμπλέκεται τόσο σε ανταγωνιστικές όσο και σε μονοπωλιακές πρακτικές.
Αυτό όμως πρέπει να συμβαδίζει με αύξηση της διαφάνειας, συντονισμό των 
διαχειριστών δικτύου, εναρμόνιση των κανόνων της αγοράς και σύγκλιση των 
εθνικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής περί ανταγωνισμού.

8. Η πρόταση της Επιτροπής δεν απαιτεί τη βίαιη ιδιωτικοποίηση των κρατικών δικτύων 
μεταφοράς, μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

9. Το πρότυπο των ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων, όπου μια εταιρεία μπορεί να 
κατέχει αλλά όχι να διαχειρίζεται ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως 
αποτέλεσμα γραφειοκρατία και πολυδάπανο κανονιστικό έλεγχο και, ως εκ τούτου,
δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

α) Επενδύσεις

10. Η εμπειρία των κρατών μελών υποδηλώνει ότι ο πλήρης διαχωρισμός των 
ιδιοκτησιακών σχέσεων οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου.

11. Τα δεκαετή επενδυτικά σχέδια που ορίζει ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίζουν τη 
χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών που θέτουν ως προτεραιότητα τις ανάγκες των 
καταναλωτών και όχι αυτές των μετόχων. Η εν λόγω επενδυτική στρατηγική πρέπει 
να διασφαλίσει ότι η ποιότητα και τα αριθμητικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού 
επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να τελεί 
υπό την έγκριση και την εποπτεία των ΕΡΑ και να τελεί υπό την επίβλεψη της νέας 
Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να λάβουν υπόψη την 
ανάγκη ότι τελικός προσανατολισμός πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου.
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β) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένη παραγωγή

12. Το μοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού θα διασφαλίσει καλύτερη 
πρόσβαση στα δίκτυα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αλλά, παρόλ’ αυτά, πρέπει να 
προχωρήσει περαιτέρω και να διασφαλίσει ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και η 
μικρής κλίμακας παραγωγή πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα 
δίκτυα, εκτός κι αν αυτό είναι αδύνατο για λόγους τεχνικής ισορροπίας.

13. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια επιστρέφει στον λαό μέσω της στήριξης της 
τοπικής και μικρής κλίμακας παραγωγής ενέργειας και τις τοπικές μονάδες 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Αυτό προϋποθέτει μαζικές επενδύσεις 
σε ευφυή δίκτυα. Σήμερα, οι κάθετης ολοκλήρωσης εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχουν κίνητρο να προβούν σε τέτοιου είδους επενδύσεις, καθόσον δεν 
θα μπορούν να βασιστούν ή να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της τοπικής αυτής 
παραγωγής.

14. Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα 
ενθάρρυνσης των αστικών συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

III - Εφαρμογή και διαχειριστές

15. Η Επιτροπή πρέπει να ασκήσει αποφασιστικά διώξεις κατά των κρατών μελών που 
δεν εφαρμόζουν τις παρούσες οδηγίες. Η εποπτεία και επιβολή σαφών κυρώσεων 
είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η επιτυχία του νέου μοντέλου· αυτό αληθεύει 
ιδιαίτερα για τα ενεργειακά δίκτυα, το οποίο αποτελούν φυσικά μονοπώλια.

16. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και τη βιομηχανία και πρέπει να καταρτιστούν ελάχιστες 
προδιαγραφές εναρμόνισης των εξουσιών τους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων 
διαφάνειας και λογοδοσίας. Πρέπει επίσης να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ευρωπαίων καταναλωτών κατά τη λήψη 
αποφάσεων που λαμβάνονται ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις.

17.  Οι ΕΡΑ πρέπει να έχουν δυνατότητα να επιβάλλουν μέτρα για την τόνωση του 
ανταγωνισμού και είναι υπεύθυνες να ελέγχουν ποιες εταιρείες κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά. Οι ΕΡΑ πρέπει να διαθέτουν τα εργαλεία για την επίτευξη πιο 
ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων, με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές και 
κοινοτικές αρχές ελέγχου των καρτέλ και πρέπει να είναι νομικά εξουσιοδοτημένες 
για τη σύναψη συμφωνιών με άλλες κοινοτικές και εθνικές ρυθμιστικές αρχές  (π.χ.
όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων).

18. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να θέσει με σαφήνεια τους στόχους πολιτικής και το 
ακριβές πεδίο αναφοράς των καθηκόντων και εξουσιών των ΕΡΑ, καλύπτοντας και 
την αρμοδιότητα όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων 
πρόσβασης στο δίκτυο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
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των τιμολογίων. Οι ΕΡΑ πρέπει να έχουν δυνατότητα να συγκεντρώνουν συναφείς 
πληροφορίες από τις εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτουν τα 
κατάλληλα δικαιώματα διερεύνησης και επαρκείς εξουσίες για τη διευθέτηση 
διαφορών.

19. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να ενθαρρυνθούν να ασκούν το δικαίωμα 
επιβολής ανωτάτων τιμών σε μη ανταγωνιστικές αγορές για καθορισμένη και 
περιορισμένη χρονική περίοδο, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη καθυστερούν να 
εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, ούτως ώστε οι καταναλωτές να εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται έναντι καταχρήσεων της αγοράς. Οι αρχές της Επιτροπής δεν 
πρέπει να επιτρέπουν τον καθορισμό τιμολογίων χαμηλότερων από τις τιμές της 
αγοράς, καθόσον αυτό παρεμποδίζει και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ιδίως μεταξύ 
των μεγάλων χρηστών ενέργειας στην ΕΕ.

20. Η Επιτροπή προτείνει ορισμένες διατάξεις με τις οποίος εκχωρούνται εξουσίες στην 
Επιτροπή για τη θέσπιση δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών μέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ωστόσο, οι νομοθετικές εξουσίες πρέπει να 
ασκούνται μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, κατά περίπτωση, και όχι μέσω της 
επιτροπολογίας, ούτως ώστε να μην υπονομεύονται οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

IV – Ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός Ενέργειας (Οργανισμός)

21. Πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντά των εθνικών και ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργάνων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή επικαλύψεων. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να εποπτεύει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 
περί εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, πρέπει να επιβάλλονται σαφείς κυρώσεις. Οι 
εξουσίες και η ανεξαρτησία του προτεινόμενου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού οργανισμού
πρέπει να διασφαλίζονται μέσω της λογοδοσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

22. Όσον αφορά τα διασυνοριακά θέματα, πρέπει να συνειδητοποιηθεί το κανονιστικό 
χάσμα και η ανάγκη καλύτερων διασυνδέσεων σε τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς. 
Έτσι λοιπόν, εκτιμάται ως θετική η πρόταση για εκχώρηση στον Οργανισμό της 
εξουσίας να αποφασίζει σχετικά με χορήγηση εξαιρέσεων σε διασυνδέσεις καθώς και 
εξαιρέσεων σε περίπτωση που η υποδομή ευρίσκεται στην επικράτεια περισσοτέρων 
του ενός κρατών μελών. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ΕΡΑ δεν είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το κατάλληλο ρυθμιστικό καθεστώς, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός πρέπει να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τις κυριότερες 
γραμμές διασύνδεσης, ερχόμενος σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές. Το κόστος 
πρέπει να μετακυλίεται στον καταναλωτή εντός ενός ρυθμισμένου και διαφανούς 
πλαισίου. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο στη ρύθμιση των 
διασυνοριακών θεμάτων.
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V - Περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

23. Σε τελική ανάλυση, σκοπός μας πρέπει να είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 
κατάλληλων, σαφών και διαδοχικών μέτρων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτό 
πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και να μη 
θεωρείται εναλλακτικό μοντέλο.

24. Στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) πρέπει να δοθεί σαφής χάρτης 
πορείας και χρονοδιάγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η προώθηση του εγχειρήματος. 
Πρέπει να εξευρεθεί ισορροπία όσον αφορά τις εξουσίες που θα ανατεθούν στους 
ΔΣΜ και αυτές που θα ανατεθούν στις ρυθμιστικές αρχές. Γενικώς, οι ρυθμιστικοί 
φορείς είναι σε καλύτερη θέση να καθορίσουν κώδικες για τις εμπορικές 
δραστηριότητες – π.χ. αντισταθμιστικούς κανόνες, κανόνες συμφόρησης, όπου οι 
τεχνικοί κανόνες θα πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΣΜ. Με την 
ανάπτυξη ενός κώδικα δικτύου σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλιστεί η μη αποκοπή των 
περιφερειακών αγορών.

25. Κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση της ήπιας ολοκλήρωσης της αγοράς στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχει ο καθορισμός των περιοχών και η παρακίνηση της 
περιφερειακής συνεργασίας. Έχει ζωτική σημασία να υπάρξει σύνδεση των 
«ενεργειακών νήσων» όπως τα Βαλτικά κράτη, που δεν είναι συνδεδεμένα με το 
δίκτυο της UCTE (Ένωσης Συντονισμού της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). 
Πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων που καθυστερούν τη 
δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών εισαγωγής και εξαγωγής. Έτσι λοιπόν, ο 
Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την περιφερειακή 
διάσταση.

VI - Ιδιοκτησία τρίτης χώρας

26. Αναμφίβολα, η ενέργεια αποτελεί έναν τομέα όπου τα εθνικά και ευρωπαϊκά 
συμφέροντα πρέπει να θεωρηθούν τεράστιας σημασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Υπάρχει επί πλέον ανάγκη για αποσαφήνιση του 
αντίκτυπου που θα έχει η ρήτρα αυτή όσον αφορά τις τρέχουσες επενδύσεις τρίτων 
χωρών στα συστήματα μεταφοράς της ΕΕ, καθώς επίσης και ο περιορισμός που 
τίθεται στο πλαίσιο επενδυτικών ομίλων για την εξαγορά υποδομών που 
αποκρατικοποιούνται λόγω των απαιτήσεων περί διαχωρισμού. Η εισηγήτρια οφείλει 
να επισημάνει ότι, κατά την άποψή της, η επιλογή που προτιμά όσον αφορά την 
ιδιοκτησία της υποδομής, είναι η πλειοψηφία να παραμείνει στον δημόσιο τομέα.
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