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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία της να εκφράζεται «με μία μόνον 
φωνή» σε θέματα ενέργειας.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει τον στόχο της 
δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, έχει θεμελιώδη σημασία η αποκατάσταση 
ενιαίων όρων ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον 
τομέα του φυσικού αερίου, ώστε οι μεν εταιρείες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην 
αγορά οι δε καταναλωτές να μπορούν να επωφελούνται στο οικονομικό επίπεδο από 
καλύτερες τιμές.

Με την προοπτική αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το τρίτο Πακέτο σε θέματα 
ενέργειας, το οποίο αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ελευθέρωσης αυτής των αγορών την 
οποία τα προηγούμενα πακέτα δεν είχαν επιτύχει μέχρι σήμερα1.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την έγκριση της αυτής προσέγγισης για 
τους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού.

Η πρόταση αυτή είναι αναμφίβολα ενδιαφέρουσα, διότι αποσκοπεί στην δημιουργία μιας 
συμμετρικής και εναρμονισμένης αγοράς ενέργειας η οποία θα επιτρέψει την υπέρβαση του 
υψηλού βαθμού συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει σήμερα την κατάσταση σε ορισμένα κράτη, 
ευνοώντας ταυτοχρόνως την πρόσβαση και νέων επιχειρήσεων στην αγορά, και 
δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο το οποίο, μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει σε 
μείωση των τιμών προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Ο εισηγητής εκτιμά πάντως ότι είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των αγορών του 
φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Επισημαίνοντας την διαρθρωτική αγορά των δύο 
αγορών και την όχι αμελητέα εξάρτηση από τρίτες χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα του φυσικού αερίου, έχει ιδιαίτερη σημασία να ληφθούν υπόψη διάφορες 
ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τους τομείς αυτούς και να εξετασθεί ενδεχομένως η 
δυνατότητα το άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου να γίνει με βραδύτερο ρυθμό απ' ό, τι 
το άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρισμού. 

Πράγματι, τα προηγούμενα πακέτα που επεξεργάσθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν 
διαφορετικά αποτελέσματα κατά την φάση της εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα οι χώρες της 
Ένωσης που προέβησαν σε χωρισμό της ιδιοκτησίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας να 
έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτές που πήραν τα ίδια μέτρα στον τομέα του 
φυσικού αερίου.

                                               

1 Η διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου άρχισε το 1999, μία σημαντική όμως φάση για την 
δημιουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας σημειώθηκε με την εισαγωγή της οδηγίας του Ιουνίου 2003.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (UNBUNDLING)

Το κρίσιμο σημείο του πακέτου είναι αναμφίβολα ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας η οποία, 
λόγω του αναδιατύπωσης του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/55, απαγορεύει ρητώς στις 
καθετοποιημένες εταιρείες να διατηρούν ταυτοχρόνως συμμετοχή στην δραστηριότητα της 
παροχής και την δραστηριότητα της μεταφοράς.

Πράγματι, η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει τον λειτουργικό και νομικό διαχωρισμό 
στο επίπεδο του επιχειρηματία, αναλόγως εάν η δραστηριότητά του αναπτύσσεται στον τομέα 
της μεταφοράς ή της προμήθειας , δεν κατέστησε δυνατή την επίλυση της σύγκρουσης 
συμφερόντων στο πλαίσιο των καθετοποιημένων επιχειρήσεων, οι οποίες συνέχιζαν να 
χρησιμοποιούν το δίκτυό τους, πράγμα που τους επέτρεψε να διατηρήσουν κυρίαρχη θέση 
στην αγορά, εκ του γεγονότος ότι οι εταιρείες αυτές δεν είχαν κανένα κίνητρο να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε νέα δίκτυα και να επιτρέψουν την πρόσβαση και νέων 
επιχειρηματιών στην αγορά.

Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής έχει την άποψη ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας αποτελεί 
οπωσδήποτε το καλύτερο μέσον εξασφάλισης πλήρους ανεξαρτησίας μεταξύ των εταιρειών 
που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα της μεταφοράς και αυτών που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα στον τομέα της προμήθειας, ενώ ταυτοχρόνως είναι η πλέον εφικτή και 
αποτελεσματική λύση συγκρινόμενη με την φόρμουλα του ανεξάρτητου διαχειριστή δικτύου 
(ISO), η οποία θα απαιτούσε την δημιουργία βαρειών και σύνθετων δομών διακυβέρνησης 
καθώς και αυστηρό έλεγχο σε κανονιστικό επίπεδο, χωρίς να λησμονούμε ότι σε πολλά 
κράτη μέλη, το πείραμα του ISO δεν είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Το ίδιο επείγουσα όμως είναι η ανάγκη να εξασφαλισθεί ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ 
αυτών που διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς, αφενός, και τις 
δραστηριότητες προμήθειας, αφετέρου, οι οποίες συνδέονται με την καθετοποιημένη εταιρεία
(εξαιρουμένων των υποδομών τις οποίες αφορούν οι αιτιολογημένες αποφάσεις εξαίρεσης, με 
βάση κάποιες λογικές υπέρ του ανταγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22 της οδηγίας), 
ώστε να εξασφαλίζεται η διαφανής διαχείριση των δυνατοτήτων σε θέματα φυσικού αερίου 
καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια στο επίπεδο της προμήθειας.

Έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα του φυσικού αερίου, να 
υπάρχει πλήρης συμμετρία και αμοιβαιότητα κατά την εφαρμογή της στρατηγικής του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη, διότι θα ήταν μάταιο να δημιουργηθεί 
εσωτερική αγορά ενέργειας με 27 διαφορετικές νομοθεσίες.

Η προαναφερθείσα αμοιβαιότητα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και όσον αφορά τις τρίτες 
χώρες. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο εισηγητής, μολονότι διάκειται ευνοϊκώς προς την ρήτρα 
διασφάλισης που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά ότι έχει ιδιαίτερη σημασία 
οι συναπτόμενες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες είναι δυνητικοί επενδυτές στους τομείς αυτούς, να τυγχάνουν 
αυστηρότερης επεξεργασίας τόσο ως προς την μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Με το τρίτο πακέτο, η Επιτροπή επιθυμεί να αναθέσει αποφασιστικό ρόλο στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν νομική οντότητα, αυτονομία 
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προϋπολογισμού και να αποδεικνύουν την πλήρη ανεξαρτησία τους στο επίπεδο της 
διαχείρισης.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από την 
Επιτροπή, όσον αφορά τα σημεία με τα οποία επιδιώκεται η ενίσχυση και η εναρμόνιση 
καθηκόντων που ανατίθενται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθήκοντα τα οποία πρέπει 
επίσης να συνοδεύονται και από τις κατάλληλες εξουσίες αποτροπής και επιβολής κυρώσεων.

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι είναι ανάγκη να τυποποιηθούν οι υποχρεώσεις συνεργασίας 
μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, υπερβαίνοντας την αρχή της εθελοντικής συμμόρφωσης και 
αναθέτοντας στην Επιτροπή το έργο της παρακολούθησης της ουσιαστικής συνεργασίας 
μεταξύ τους, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας.

Είναι εξάλλου απαραίτητο να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ εξουσιών των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αντιμονοπωλιακής πολιτικής.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι υποδομές έχουν αναμφίβολα όλως ιδιαίτερη σημασία για την δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Πρέπει πράγματι να υπενθυμίσουμε ότι τα νέα κράτη μέλη έχουν κυρίως ελλείψεις υποδομών 
(ενίοτε δε στερούνται παντελώς υποδομών), και, κατά συνέπεια, εξαρτώνται πλήρως από 
προμηθευτές εκτός ΕΕ για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Η νομοθεσία περιέχει μία σειρά προτάσεις που αποσκοπούν στην διευκόλυνση επενδύσεων 
από νέους επιχειρηματίες στον τομέα των υποδομών και μέσω της εξαίρεσης από τους 
κανόνες για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα (ΠΤ), η οποία, με τις προτάσεις της Επιτροπής, 
ορθώς επεκτείνεται και σε νέες προβλέψεις σε θέματα διαχωρισμού της ιδιοκτησίας. Εν 
προκειμένω, είναι απαραίτητο η εξαίρεση του είδους αυτού να επιτρέπεται στο πλαίσιο 
σαφών προθεσμιών και αποφεύγοντας ενδεχόμενες ερμηνευτικές ασάφειες στη βάση μιας 
σαφούς και προκαθορισμένης νομοθεσίας, όπως επίσης είναι σκόπιμο να διαφυλάσσονται και 
να εξασφαλίζονται οι επενδύσεις (και οι εξαιρέσεις από τους κανόνες για την πρόσβαση 
τρίτων στα δίκτυα (ΠΤ), τόσο οι προηγούμενες όσο και οι εν εξελίξει, διευρύνοντας την 
εξαίρεση στις συμπληρωματικές προβλέψεις που περιλαμβάνουν οι προτάσεις της Επιτροπής.

Ο εισηγητής έχει την άποψη ότι κάθε τροποποίηση του άρθρου 22 της οδηγίας για το φυσικό 
αέριο πρέπει να έχει ως τελικό στόχο την τόνωση των επενδύσεων και εκτιμά ότι το 
επενδυτικό πρόγραμμα στις υποδομές δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στις 
διαπεριφερειακές υποδομές αλλά πρέπει να αφορά και τις άλλες εξίσου σημαντικές υποδομές, 
όπως οι τερματικοί σταθμοί και οι χώροι αποθήκευσης του φυσικού αερίου, με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της αγοράς και την αξιοποίηση, προς όφελος του ανταγωνισμού, του 
οργάνου που αποτελεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 της οδηγίας εξαίρεση. 

Ο εισηγητής εκτιμά θετική την πρόταση της Επιτροπής η οποία προβλέπει την συστηματική 
συνεργασία των εθνικών συστημάτων μεταφοράς τουλάχιστον σε περιφερειακή βάση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Η οδηγία που αφορά τους κοινούς κανόνες για την αγορά του φυσικού αερίου προβλέπει 
διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής ως προς την έγκριση προσανατολισμών δεσμευτικού 
χαρακτήρα μέσω της λεγόμενης διαδικασίας της «επιτροπολογίας» σε μία ολόκληρη σειρά 
περιπτώσεων, από την επιλογή και την πιστοποίηση των επιχειρήσεων μεταφοράς μέχρι τον 
έλεγχο των υποχρεώσεων, την συγκεκριμενοποίηση των ρυθμιστικών εξουσιών, την άδεια 
εξαιρέσεων για την κατασκευή νέων υποδομών και ούτω καθ’ εξής.

Μολονότι ο εισηγητής διάκειται ευμενώς ως προς το να είναι η Επιτροπή η τελευταία 
αρμόδια αρχή η οποία, σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών, να επιλύει θέματα σύγκρουσης 
αρμοδιοτήτων και αντιδικιών και να επιβάλλει δεσμευτικές αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρα, 
εκτιμά πάντως ότι μία κατά περίπτωση αξιολόγηση των ενδεχόμενα νέων αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται από την έγκριση των δεσμευτικών προσανατολισμών –βάσει της διαδικασίας 
της «επιτροπολογίας»– είναι απαραίτητη προκειμένου περί ουσιαστικών και όχι 
διαδικαστικών ζητημάτων.

Έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία να διευκρινιστεί εάν και με ποιον τρόπο ο επιμέρους 
καταναλωτής μπορεί να στραφεί εναντίον των αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και ποια 
όργανα της Επιτροπής θα επιφορτισθούν με τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων.

Επί των σημείων αυτών ακριβώς εκτιμούμε ότι η οδηγία παραμένει ασαφής, δεν επιτρέπει 
την δέουσα προστασία του καταναλωτή, ούτε δημιουργεί ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Όσον αφορά την διαφάνεια, ο εισηγητής συμφωνεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
σύμφωνα με τις οποίες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την αγορά του 
φυσικού αερίου παρατηρείται μία έλλειψη διαφάνειας πράγμα που εμποδίζει την 
αποτελεσματική διάθεση πόρων και την πρόσβαση νέων επιχειρηματιών στην αγορά. 

Υπογραμμίζει πάντως ότι είναι απαραίτητο να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις εφοδιασμού ή τις συναφείς 
συμβάσεις, μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τέλος, όταν ομιλούμε για διαφάνεια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την προστασία των 
καταναλωτών, οι οποίοι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν διαθέτουν πλήρη ενημέρωση όσον 
αφορά την κατανάλωση (οι λογαριασμοί είναι συχνά δύσκολο να γίνουν απολύτως 
κατανοητοί).

Σε ορισμένα κράτη μέλη επίσης οι καταναλωτές δεν διαθέτουν καν την ελευθερία να 
επιλέξουν τον προμηθευτή που επιθυμούν για το φυσικό αέριο.

Για τον λόγο αυτό ο εισηγητής επιθυμεί να καταστήσει την προστασία των καταναλωτών 
βασικό στοιχείο της οδηγίας, από κοινού με τις άλλες προτάσεις οι οποίες είναι υπό 
διαμόρφωση, αρχίζοντας από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών 
Ενέργειας.

Τέλος, οι καταναλωτές μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα, έγκαιρα και έχοντας ενημερωθεί 
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στις επιλογές τους στο πλαίσιο μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς, χωρίς μάλιστα να 
προσφεύγουν, και εκτός του πεδίου προστασίας τους, σε φανερούς ή αφανείς μηχανισμούς 
τιμολογιακών ρυθμίσεων. Διότι αυτού του είδους οι μηχανισμοί, πράγματι, υπονομεύουν τον 
ορθό μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών και, κατά συνέπεια, την πλήρη λειτουργία του 
ανταγωνισμού.
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