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Γενική αξιολόγηση της πρότασης

- Στόχος της πρότασης είναι η καθιέρωση μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της 
συνεργασίας και την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με το συντονισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και την εναρμόνιση των κανόνων για τους διαχειριστές 
των συστημάτων αποθήκευσης. Στόχος της πρότασης είναι επίσης η αύξηση της διαφάνειας 
και των μακροπρόθεσμων προοπτικών  εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή αερίου, ο 
προγραμματισμός των επενδύσεων και να προλαμβάνονται σοβαρές δυσλειτουργίες. Ο 
εισηγητής μπορεί γενικώς να αποδεχθεί τους στόχους αυτούς σε επίπεδο αρχών.

- Εξετάζοντας το σχέδιο κανονισμού, ο εισηγητής σχημάτισε την πεποίθηση ότι πρέπει να 
έχουμε κατά νου την προστασία του καταναλωτή εγκρίνοντας τα κοινωνικώς κατάλληλα και 
με διαφάνεια μέτρα. Α και ο κανονισμός αφορά τα τεχνικά μέτρα με στόχο  τη δημιουργία 
του τεχνικού ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση στα δίκτυα, θα έπρεπε επίσης να 
προβλέπονται μηχανισμοί για την προστασία του καταναλωτή. Η Επιτροπή θέτει το ερώτημα 
του κατά πόσον και πώς οι πελάτες τελικοί χρήστες, περιλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών θα είναι εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών και καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι οι ανησυχίες τους πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε μέσω της οδηγίας περί αερίου (άρθρο 3 
σχετικά με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας), είτε με ειδικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο που 
πρέπει να συμμορφούνται με το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέλημα της Επιτροπής 
είναι επίσης το επίπεδο συγκέντρωσης σε δραστηριότητες χονδρικής και λιανικής, παραλείπει 
όμως να αντιμετωπίσει τα χαρακτηριστικά της αγοράς, την ενσωμάτωση της λιανικής στη 
χονδρική πώληση αερίου και την παραγωγή ηλεκτρισμού που πιθανότατα θα εδραιώσουν τη 
θέση των κυρίαρχων εταιρειών. Όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, κυριαρχούν στις αγορές 
ολοκληρωμένες εταιρείες χονδρικής και λιανικής που δραστηριοποιούνται στις αγορές τόσο 
του ηλεκτρισμού όσο και του αερίου.

- Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι τα διάφορα στάδια εφαρμογής της παρούσας 2ης 
ενεργειακής δέσμης μεταξύ των κρατών μελών δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Οι 
συνθήκες για την εφαρμογή της τρίτης δέσμης θα είναι συζητήσιμες όσο δεν θα έχει ακόμη 
εφαρμοσθεί πλήρως ο δεύτερος γύρος ελευθέρωσης. Η έγκριση πρόσθετων μέτρων θα 
μπορούσε επομένως να αποτελέσει πηγή νομικής αβεβαιότητας. Θα έπρεπε να εξευρεθούν 
πρακτικές λύσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή πέραν των νομικών διαδικασιών 
για παραβίαση.

Ι. Συνεργασία μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς: η δημιουργία του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών δικτύων αερίου (ENTSOG) ως δομή επιφορτισμένη με 
υποχρεωτικά καθήκοντα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

(ι) ισορροπία εξουσιών μεταξύ ENTSOG, εθνικών ρυθμιστικών αρχών και οργανισμού: 
Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αναλυθεί περαιτέρω το κατά πόσον το πεδίο συνεργασίας όπως 
ευρέως προσδιορίζεται (έγκριση εναρμονισμένων τεχνικών κωδίκων και κωδίκων αγοράς που 
καλύπτουν του κανόνες ασφαλείας αλλά και τους κανόνες εμπορίας, διαρθρωμένων 
επιχειρήσεων, έγκρισης δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου, δημοσίευσης σχεδίων ανάπτυξης 
του δικτύου) πηγάζει από τις αρμοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) 
ή εάν θα εξασφαλιζόταν καλύτερα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η ίδρυση του οργανισμού αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας 
προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης αγοράς, οι δε εξουσίες του θα μπορούσαν να 
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ενισχυθούν εις τρόπον ώστε να εγκρίνει προδιαγραφές ασφαλείας και επιχειρησιακές 
προδιαγραφές τις οποίες αναπτύσσει το ENTSOG, να ελέγχει και να αναθεωρεί τις 
δραστηριότητες των ΔΣΜ σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία και συντονίσει την 
εκπόνηση του δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου.

Πιστεύουμε ότι το έργο το ENTSOG ως μια μορφή από κοινού ρύθμισης παράλληλα με τη 
δραστηριότητα της Επιτροπής, θα έπρεπε να περιορίζεται σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται 
με την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο, για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη 
διαλειτουργικότητα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

(ιι) εμπλοκή άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων στην αγορά αερίου: ορισμένοι κανόνες
αφορούν όχι μόνο τεχνικά θέματα αλλά και θέματα αγοράς (κανόνες για τη διαφάνεια και την 
εμπορία, κώδικες αγοράς). Πρόσθετες διατάξεις που θα εξασφαλίζουν την ορθή, 
συστηματική και εκ των προτέρων διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους θα έπρεπε να 
προβλέπονται για θέματα που αφορούν την αγορά με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Διευκόλυνσης των Συναλλαγών Ενέργειας (EASEE-gas)

ΙΙ. Ολοκλήρωση της αγοράς μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών: το νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο προωθεί και συντονίζει τις περιφερειακές πρωτοβουλίες μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και των ρυθμιστικών αρχών εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη διαχείριση του δικτύου και ο κατάλληλος σχεδιασμός και παράδοση των 
επενδύσεων.

(ι) ένα αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς;
Θεωρούμε ότι η διάσταση της περιφερειακής συνεργασίας δεν προσδιορίζεται σαφώς αν και 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής 
αγοράς. Έχουμε ιδιαίτερη επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασαν ορισμένοι βουλευτές για 
την πραγματική έλλειψη συνδέσεων σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης που αποτελούν 
"ενεργειακές νήσους" όπως τα Βαλτικά κράτη που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο 
μεταφοράς αερίου. Μια άλλη ανησυχία αφορά το ρόλο του οργανισμού σε σχέση με τις 
πρωτοβουλίες των ΔΣΜ στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας.

(ii) με ποιο τρόπο μπορεί ο κανονισμός να καταστήσει τις "περιφερειακές πρωτοβουλίες" 
πλήρως επιχειρησιακές; Οι προτάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την 
καθιέρωση κατ' αρχήν ενιαίων διασυνδέσεων χρήστη (μονοκατευθυντικού συστήματος - one 
stop shop) που θα εξασφαλίζουν τις εμπορικές λειτουργίες εν ονόματι των διαφόρων ΔΣΜ σε 
περιφερειακό επίπεδο και την καθιέρωση αργότερα περιφερειακών διαχειριστών.

ΙΙΙ. Ασφάλεια εφοδιασμού: Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να εξετασθούν 
οι διατάξεις του κανονισμού στην προοπτική της ασφάλειας του εφοδιασμού.

- Σχεδιασμός των επενδύσεων: σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού το δεκαετές -εθελοντικό-
πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου θα σχεδιασθεί από το ENTSOG σε επίπεδο ΕΕ.

(ι) Ανάγκη να καταστεί το σχέδιο επενδύσεων για την ανάπτυξη δεσμευτικό: Θεωρούμε ότι τα 
σχέδια αυτά θα έπρεπε να εγκριθούν από τους εθνικούς διαχειριστές -και όχι απλώς να 
υποβάλλονται στον οργανισμό- και να ελέγχονται εκ του σύνεγγυς εάν επιθυμούμε να 
καταστούν αποτελεσματικά· ο συντονισμός μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών 
σχεδίων θα έπρεπε να διευκρινισθεί.
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(ιι) Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει επίσης να αναπτύσσονται από όλους τους ΔΣΜ ανεξαρτήτως 
των δομών που τελικά εγκρίνονται στην οδηγία (αποδέσμευση ιδιοκτησίας ISO ή η οποιαδήποτε 
άλλη λύση).

- Πρόσβαση στην αποθήκευση: Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους διαχειριστές των
συστημάτων αποθήκευσης θα έπρεπε να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG). Οι ισχύουσες διατάξεις 
κανονισμού σχετικά με τους ΔΣΜ θα έπρεπε να επεκταθούν στους διαχειριστές αποθήκευσης 
εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή προσέγγιση στην προσέγγιση τρίτων στους 
τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και GNL (υγροποιημένο φυσικό αέριο). Για τον τομέα
αυτό ο κανονισμός ορίζει: (i) τον τρόπο με τον οποίον οι διαχειριστές δικτύου αποθήκευσης
και διανομής ΥΦΑ πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες πρόσβασης σε τρίτους, τη λειτουργία 
του μηχανισμού καταμερισμού δυναμικότητας και τις διαδικασίες διαχείρισης της 
συμφόρησης· (ii) τις απαιτήσεις διαφάνειας· (iii) τα μέτρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη της 
δευτερογενούς αγοράς εγκαταστάσεων αποθήκευσης/δυναμικότητας ΥΦΑ.
(i) Θεωρούμε ότι οι κανόνες περί πρόσβασης στην αποθήκευση δεν πρέπει να θέτουν σε 
κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του εφοδιασμού. Πρέπει ως εκ τούτου να προστεθεί στο 
άρθρο 5 α μια ρήτρα για τη θέσπιση ορισμένων διασφαλίσεων.

(ii) Οι κανόνες για τη διαχείριση της συμφόρησης που εφαρμόζονται από τους Φορείς
Εκμετάλλευσης Συστημάτων Μεταφοράς, και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ (επί τη βάσει της διακοπτόμενης δυναμικότητας και της καθημερινής πρόσβασης) 
πρέπει να καθορισθούν επακριβώς και να λαμβάνουν τουλάχιστον υπόψη την ύπαρξη 
μακρόπνοων συμβάσεων και μηχανισμών ευελιξίας. (ένα μέλος του ΕΚ, έχοντας ως σημείο
αναφοράς την μακρά περίοδο κακοκαιρίας, ήταν της γνώμης ότι τα μέτρα διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας, καθώς και η πρόσβαση στην αποθήκευση θα μπορούσαν να αποσυντονίσουν τη
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου, να μειώσουν μακροπρόθεσμα την ορατότητα και να 
αποδυναμώσουν τον συντονισμό όλων των φορέων.)

IV. Απαιτήσεις διαφάνειας: ο προτεινόμενος κανονισμός διευρύνει το πεδίο των 
απαιτήσεων διαφάνειας που ήδη ισχύουν για τους Φορείς Εκμετάλλευσης Συστημάτων 
Μεταφοράς ώστε να περιλάβει και τα εμπορικά αποθέματα αερίου (δημοσίευση σε 
καθημερινή βάση των ποσοτήτων του ωφέλιμου αερίου που διαθέτει ο κάθε φορέας στις 
εγκαταστάσεις του), τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς, και τις δαπάνες για την 
εξισορρόπηση του δικτύου και τις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης, εφαρμόζονται νέες
διατάξεις στους Φορείς Εκμετάλλευσης Συστημάτων Μεταφοράς σε ό,τι αφορά την εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων παροχή στοιχείων περί προσφοράς και ζήτησης, επί τη βάσει 
ορισμών, προβλέψεων, των ροών στην είσοδο και την έξοδο που πραγματοποιήθηκαν στο 
δίκτυο και των μέτρων που λαμβάνονται για την εξισορρόπηση του δικτύου.

Μολονότι οι προβλέψεις αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τον τρόπο αύξησης της
ορατότητας της αγοράς προς όφελος όλων των φορέων που δρουν στην αγορά, και ενώ είναι
νόμιμο το δικαίωμα στην πρόσβαση, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η δημοσίευση των
συναλλαγών και κινήσεων του φυσικού αερίου είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που θα 
μπορούσε να αποδυναμώσει τα πλεονεκτήματα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
εταιριών φυσικού αερίου. Θα πρέπει να εξετασθεί σε βάθος το πεδίο αυτών των μέτρων.

V. Θεσμικές πτυχές: Η πρόταση προβλέπει την έγκριση από την Επιτροπή υποχρεωτικών 
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"κατευθυντήριων γραμμών" μέσω της "επιτροπολογίας" στους ακόλουθους κύριους 
τομείς:
(i) Επιτροπολογία σε ό,τι αφορά τις δράσεις του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών δικτύων
αερίου: εάν το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών δικτύων αερίου έχει το καθήκον να
επεξεργάζεται κώδικες, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε πολύ συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όταν κρίνει ότι οι κώδικες τεχνικού χαρακτήρα ή οι κώδικες αγοράς που 
ενέκρινε το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών δικτύων αερίου δεν διασφαλίζουν την μη 
εισαγωγή διακρίσεων, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία της 
υπηρεσίας.
Φαίνεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας απορρέει από την αξιολόγηση και 
την αποτίμηση της λειτουργίας της αγοράς εκ μέρους της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, το 
πεδίο που καλύπτει δεν μπορεί να ορισθεί εκ των προτέρων. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί
πηγή νομικής αβεβαιότητας λαμβανομένου υπόψη ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
ενδέχεται να έχουν ακόμα πιο σημαντικές επιπτώσεις αφ' ης στιγμής μπορούν να 
αποτελέσουν νομική βάση για περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει τις οποίες εκκινεί η 
Επιτροπή κατά κρατών μελών.

(ii) Επιτροπολογία σε ό,τι αφορά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών (άρθρο 9): για
να καθορισθούν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, τις αρχές του 
μηχανισμού καταμερισμού δυναμικότητας και τις διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης, 
τη μεθοδολογία των τιμολογίων και τις αρχές εξισορρόπησης.
Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι είναι πολλές οι διατάξεις μέσω των οποίων ανατίθενται
αρμοδιότητες στην Επιτροπή οι οποίες κατά συνέπεια αφαιρούνται από τις αρμοδιότητες που 
έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συναπόφασης. Μολονότι το ΕΚ θα έχει
ενισχυμένες αρμοδιότητες ελέγχου, θα πρέπει ωστόσο να εξετασθεί σε βάθος το ζήτημα της 
εγκρίσεως των κατευθυντήριων γραμμών που υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπολογίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο θεμάτων στα οποία προβλέπεται η έγκριση
κατευθυντήριων γραμμών και την ασαφή διατύπωση του όρου "μη ουσιωδών στοιχείων", 
προτείνεται η Επιτροπή, σε συνεργασία με την προτεινόμενη Υπηρεσία ACER, να ορίσει την
κατάσταση των θεμάτων και να τους δώσει τη δέουσα προτεραιότητα· επιπλέον, οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα υπόκεινται σε αξιολογήσεις των ρυθμιστικών επιπτώσεων στις 
οποίες θα προβαίνουν η Επιτροπή και η Υπηρεσία ACER.

Στη διάρκεια των πρώτων ανταλλαγών απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές και στο πλαίσιο
των συναντήσεων στους κόλπους της Επιτροπής ITRE, ο εισηγητής σημείωσε τα ακόλουθα
πρόσθετα σημεία ανησυχίας: πρόσβαση στο δίκτυο για τις ΜΜΕ· εντοπισμός των μειζόνων
εταιριών που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της αγοράς ΕΕ· προσδιορισμός των στρατηγικών 
δεσπόζουσας θέσης· ανάγκη να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια σύμφωνα με το πρότυπο της 
αγοράς των ΗΠΑ με πληροφόρηση για τις δυναμικότητες που παραδίδονται σε πραγματικό 
χρόνο.
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