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Εισαγωγή

1. Ο εισηγητής χαιρετίζει την τρίτη δέσμη ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον, κατά τη γνώμη του, αποτελεί μια απλή και συνεκτική 
νομοθετική πρόταση στην οποία έχει περιληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των 
συστάσεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2007.

2. Κατά την έννοια αυτή, συμφωνεί με τη συμπερίληψη ισχυρότερων και πιο 
ανεξάρτητων εξουσιών για τους ρυθμιστικούς φορείς, τις εντονότερες απαιτήσεις περί 
διαφάνειας της αγοράς και τη βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των διαχειριστών των 
συστημάτων μεταφοράς, την έμφαση που αποδίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
ικανότητας διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και την πρόταση σχετικά με τον 
ιδιοκτησιακό διαχωρισμό που θεωρείται το πλέον αποτελεσματικό, αλλά όχι και το 
μοναδικό, μέσο ενθάρρυνσης των επενδύσεων και αποτροπής διακρίσεων σε βάρος 
των νεοεισερχομένων.

3. Συμμερίζεται επίσης την άποψη για την πρόταση δημιουργίας ενός οργανισμού 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών μολονότι διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την 
υφιστάμενη διάρθρωση και τις εξουσίες για λήψη αποφάσεων του νέου αυτού 
οργάνου.

4. Όσον αφορά τον κανονισμό για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας,
ο εισηγητής πιστεύει ότι το βασικό πρόβλημα της νομοθετικής πρότασης έγκειται 
στον υφιστάμενο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα μια συγκεχυμένη και, κατά κάποιον τρόπο, δυσκίνητη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το έγγραφο αυτό θα επισημάνει τις βασικές ανησυχίες 
του εισηγητή όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση.

Διάρθρωση των αρμοδιοτήτων

5. Όπως προαναφέρθηκε, ο εισηγητής θεωρεί ότι το κομβικό πρόβλημα του παρόντος 
φακέλου είναι ότι η παρούσα δομή αρμοδιοτήτων που περιέχεται στην πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισμού, δεν 
ανταποκρίνεται στον πραγματικό και φυσικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σε εθνικό 
επίπεδο, καθόσον στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχει αποδοθεί ένα 
οιονεί ρυθμιστικό καθεστώς, ενώ η ρυθμιστική αρχή φαίνεται να περιορίζεται στον
ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου.

6. Ειδικότερα, πιστεύει ότι αρκετά από τα έντεκα καθήκοντα που πρέπει να φέρουν σε 
πέρας οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) πρέπει να τεθούν υπό την 
ευθύνη των ρυθμιστικών αρχών.

7. Πράγματι, ενώ ο εισηγητής συμμερίζεται την ιδέα της Επιτροπής για την υιοθέτηση 
μιας εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών 
κωδίκων, καθόσον οι ΔΣΜ είναι οι πλέον κατάλληλοι να το πράξουν και έχουν άμεσο 
συμφέρον για την απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, πιστεύει ότι άλλοι κώδικες, όπως αυτοί που αφορούν τη διαφάνεια του 
εμπορίου και της αγοράς, πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα 
με την οποία, ο Οργανισμός, ως ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
χάραξη και την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενή συνεργασία με τους 
φορείς της αγοράς και, περιττό να σημειώσουμε, τους ΔΣΜ.

8. Επιπλέον, ο εθελοντικός χαρακτήρας της εφαρμογής των ανωτέρω κωδίκων και 
κανόνων εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον υπάρχει 
προστιθέμενη αξία στο υφιστάμενο σύστημα συνεργασίας των ΔΣΜ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο εισηγητής πιστεύει κατηγορηματικά ότι ορισμένοι κανόνες και κώδικες 
που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι 
υποχρεωτικοί.

9. Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι, με βάση την ανάθεση στον Οργανισμό της ευθύνης 
σχεδιασμού και έγκρισης των κωδίκων της αγοράς, την ευθύνη της διενέργειας 
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να έχει η εν λόγω ρυθμιστική 
αρχή και όχι οι ΔΣΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο.

Ο Οργανισμός

10. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των ορίων που θέτει η γνωμοδότηση της νομικής 
υπηρεσίας της Επιτροπής όσον αφορά τις εξουσίες που εκχωρούνται στον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι 
περισσότερες αβεβαιότητες και η σύγχυση που δημιουργείται στη διάρθρωση των 
εξουσιών απορρέει ακριβώς από αυτή την έλλειψη αρμοδιοτήτων. Προς τον σκοπό 
αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί η επιτροπή να ζητήσει από τη νομική υπηρεσία του 
Κοινοβουλίου να εξετάσει κατά πόσον μπορούν να διευρυνθούν οι εξουσίες του 
Οργανισμού, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τελικές ρυθμιστικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 
2007 σχετικά με την ελευθέρωση των ενεργειακών αγορών.

11. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε ο εισηγητής πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
μελετήσει κατά πόσον το προτεινόμενο μοντέλο θα μπορέσει να απαντήσει στα 
προβλήματα προκειμένου να επιτευχθεί κοινή τοποθέτηση, προβλήματα που επί του 
παρόντος ανακύπτουν μεταξύ των διαφόρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και κατά 
πόσον αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτό ως ενδιάμεσο βήμα για τη 
δημιουργία μιας πραγματικά Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής.

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν εξέφρασε την επιθυμία του για 
σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργάνου των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, στο οποίο θα 
μπορούσαν να εκχωρηθούν εξουσίες λήψης αποφάσεων για διασυνοριακά θέματα 
μεταξύ κρατών μελών ενώ στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσε να παραμείνει 
η ευθύνη της λήψης αποφάσεων που αφορούν την εθνική τους επικράτεια. Η 
τοποθέτηση του Κοινοβουλίου αποσκοπούσε στον τερματισμό του αδιεξόδου που 
σημειώνεται επί του παρόντος μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο η πρόταση της Επιτροπής υπό τη σημερινή της μορφή, παρέχει 
στον Οργανισμό αρμοδιότητα για την επίλυση των σημερινών και εν δυνάμει 
δυσκολιών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός που θα διαθέτει
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τις κατάλληλες αρμοδιότητες επί διασυνοριακών θεμάτων, θα προωθούσε την 
ανάπτυξη μιας πραγματικής ενεργειακής ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

13. Ο εισηγητής ανησυχεί επίσης και από τη διάλυση της υφιστάμενης ERGEG και τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει όσον αφορά την ανεξαρτησία, καθόσον, με βάση τις 
σημερινές προτάσεις, ο Οργανισμός θα είναι υπερβολικά εξαρτημένος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαιτήσεις περί διαχωρισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς

14. Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επισημοποίηση του 
υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ούτως 
ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτυχθεί η πλήρης 
εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων μεταξύ των 27 κρατών μελών.

15. Για την εύρυθμη λειτουργία του προτύπου ΕΔΔΣΜ και ανεξαρτήτως του επιπέδου 
διαχωρισμού που απαιτείται σε κάθε κράτος μέλος – δηλαδή, χωριστή τιμολόγηση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής, ο εισηγητής πιστεύει ότι κάθε 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στο πλαίσιο του ΕΔΔΣΜ πρέπει να τυγχάνει
ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ως διαχειριστή του 
συστήματος και να διασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο.

Επενδύσεις

16. Οι προτάσεις της Επιτροπής για την παρουσίαση του δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου 
από πλευράς ΔΣΜ κινούνται στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων σε 
επίπεδο κρατών μελών, οπότε ο εισηγητής χαιρετίζει τον στόχο της προσθήκης 
ευρωπαϊκής διάστασης, ιδίως όσον αφορά την αναβάθμιση και βελτίωση της 
ικανότητας μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών.

17. Ωστόσο, είναι σημαντικό το σχέδιο αυτό να εγκριθεί από τη ρυθμιστική αρχή και όχι 
να υποβληθεί απλώς προς αναθεώρηση.

Διαφάνεια 

18. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ρυθμιστική αρχή, σε διαβούλευση με τους ΔΣΜ, 
πρέπει να αναπτύξει κανόνες περί διαφάνειας και όχι απλώς αυτοί να αναθεωρούνται 
από τον Οργανισμό. Μολονότι χαιρετίζει την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σε 
επίπεδο ΕΕ, θα προτιμούσε οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να καταστούν 
δεσμευτικές όσον αφορά τις σημαντικότερες συνιστώσες τους.

19. Επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι σε ορισμένα τμήματα του κανονισμού, η διαφάνεια 
φαίνεται να συγχέεται με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, οπότε θα 
επιθυμούσε στην έκθεση να υπάρχει η δέουσα διάκριση μεταξύ των τμημάτων αυτών.

Εναρμόνιση 
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20. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εναρμόνιση δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες 
της πρότασης. Τα υφιστάμενα 27 διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια συνιστούν ένα από
τα βασικότερα εμπόδια για την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών. Κατά 
συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας της εναρμόνισης των 
τεχνικών και αγοραίων κανόνων δεν αρκεί για την υπερκέραση των υφισταμένων 
εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, εμπόδια που απορρέουν
από την ανεπαρκή ολοκλήρωση. Προς τούτο, πιστεύει ότι η εναρμόνιση των τεχνικών 
κωδίκων καθώς και του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να καταστούν κομβικοί στόχοι 
της δέσμης.

Περιφερειακές αγορές 

21. Ο εισηγητής χαιρετίζει τη συμπερίληψη της ανάπτυξης των περιφερειακών αγορών
στους κανονισμούς και τις οδηγίες, ως θετικό βήμα για την επίτευξη της 
ολοκλήρωσης. Πράγματι, η πρόσφατη πρόοδος στον τομέα αυτό, καθώς και αυτές που 
έχουν ήδη σημειωθεί, επί παραδείγματι, στην αγορά των βορείων χωρών, μπορούν να 
αποτελέσουν στέρεη βάση για τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και την 
ενδεχόμενη προβολή ορισμένων από τις εμπειρίες αυτές σε επίπεδο ΕΕ. 

Επίπεδα διασύνδεσης 

22. Ο εισηγητής χαιρετίζει τον ορισμό ειδικών συντονιστών για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των κυριότερων 4 έργων διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών που 
λιμνάζουν. Πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσουν θετικά την επιτάχυνση των 
διαδικασιών αυτών, λειτουργώντας μεσολαβητικά μεταξύ όλων των φορέων και των 
ενδιαφερομένων μερών.

23. Ωστόσο, οι μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις, μολονότι είναι σημαντικές όσον αφορά 
τη φύση τους, αποτελούν μικρό μόνο τμήμα του προβλήματος, καθόσον στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικής, τεχνικής και διοικητικής 
φύσεως εμπόδια για την αύξηση της ικανότητας διασύνδεσης μεταξύ των κρατών 
μελών, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα εν λόγω σχέδια είναι βιώσιμα από 
οικονομικής και τεχνικής σκοπιάς.
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