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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενεργειακή υποδοµή της Ευρώπης είναι το κεντρικό νευρικό σύστηµα της οικονοµίας µας. 
Οι ενωσιακοί στόχοι ενεργειακής πολιτικής, καθώς και οι οικονοµικοί στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεν θα επιτευχθούν χωρίς ριζική αλλαγή του τρόπου 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υποδοµής. Η ανασυγκρότηση του ενεργειακού µας συστήµατος, 
ώστε µελλοντικά να είναι χαµηλές οι ανθρακούχες εκποµπές, δεν είναι καθήκον µόνον του 
ενεργειακού κλάδου. Χρειάζονται τεχνολογικές βελτιώσεις, µεγαλύτερη αποδοτικότητα, 
προσαρµοστικότητα στην κλιµατική αλλαγή και νέα ευελιξία. ∆εν είναι όµως καθήκον στο 
οποίο µπορούν να ανταποκριθούν µεµονωµένα τα κράτη µέλη. Θα είναι αναγκαία ευρωπαϊκή 
στρατηγική και χρηµατοδότηση. 

Στην Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Μαρτίου 20071, ορίζονται ως κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης η 
ανταγωνιστικότητα, η αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασµού. Τα προσεχή έτη πρέπει 
να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας και, µέχρι το 2020, το µερίδιο των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει να ανέλθει στο 20% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου πρέπει να µειωθούν κατά 20%2 και η αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να µειώσει κατά 20% την κατανάλωση ενέργειας. Η ΕΕ 
πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασµού των 500 εκατοµµυρίων πολιτών της σε 
ανταγωνιστικές τιµές, ενώ αυξάνεται διαρκώς ο διεθνής ανταγωνισµός για τους πόρους του 
πλανήτη. Η σχετική σπουδαιότητα των πηγών ενέργειας θα αλλάξει. Η ΕΕ θα εξαρτάται όλο 
και περισσότερο από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίµων, κυρίως φυσικού αερίου και 
πετρελαίου. Θα αυξηθεί σηµαντικά η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην ανακοίνωση µε τίτλο «Ενέργεια 2020»3, που εκδόθηκε στις 10 Νοεµβρίου 2010, 
διατυπώνεται η απαίτηση για αποφασιστική αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο 
προγραµµατίζουµε, κατασκευάζουµε και εκµεταλλευόµαστε τις υποδοµές και τα δίκτυα 
ενέργειας. Οι ενεργειακές υποδοµές βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους»4. 

Επαρκή, ενοποιηµένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, 
όχι µόνο για τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, αλλά και για την οικονοµική 
στρατηγική της ΕΕ. Η ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών µας όχι µόνο θα καταστήσει 
δυνατή την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, αλλά και θα 
βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασµού, θα διευκολύνει την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και θα δώσει τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες και την ευφυή χρήση της ενέργειας. 

Η ΕΕ πληρώνει το τίµηµα για την παρωχηµένη και ανεπαρκώς διασυνδεδεµένη 
ενεργειακή υποδοµή της. Τον Ιανουάριο του 2009, η εξεύρεση λύσεων για τις διακοπές 
εφοδιασµού µε φυσικό αέριο στην Ανατολική Ευρώπη προσέκρουσε στην έλλειψη 
δυνατοτήτων αντίστροφης ροής και στην ανεπάρκεια υποδοµών διασύνδεσης και 
αποθήκευσης. Η ανεπάρκεια τόσο χερσαίων, όσο και υπεράκτιων συνδέσεων µε το 
διασυνδεδεµένο δίκτυο παρεµποδίζει την ταχεία ανάπτυξη της υπεράκτιας 

 
1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Μάρτιος 2007. 
2 30%, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
3 COM(2010) 639. 
4 Στρατηγική «Ευρώπη 2020», COM(2010) 2020. 
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ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στις περιφέρειες της Βόρειας και της Βαλτικής 
Θάλασσας. Η αξιοποίηση του τεράστιου δυναµικού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη 
Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική θα είναι αδύνατη χωρίς επιπλέον διασυνδέσεις εντός 
της ΕΕ και µε τις γειτονικές χώρες Ο κίνδυνος και το κόστος των διακοπών του εφοδιασµού 
και η σπατάλη θα πολλαπλασιαστούν, εάν η ΕΕ δεν επενδύσει επειγόντως σε ευφυή, 
αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά δίκτυα ενέργειας και δεν αξιοποιήσει το δυναµικό της για 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. 

Πιο µακροπρόθεσµα, τα προβλήµατα αυτά επιδεινώνει ο στόχος της ΕΕ να εξαλείψει τις 
ανθρακούχες εκποµπές, ήτοι να µειώσει τις δικές της εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων κατά 
80-95% έως το 2050, και καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη για περαιτέρω εξελίξεις, όπως, 
λόγου χάρη, υποδοµή για µεγάλης κλίµακας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, φόρτιση 
ηλεκτρικών οχηµάτων, µεταφορά και αποθήκευση CO2 και υδρογόνου. Οι υποδοµές που θα 
κατασκευαστούν µέσα στην επόµενη δεκαετία θα εξακολουθούν σε µεγάλο βαθµό να είναι σε 
χρήση έως το 2050 περίπου. Είναι εποµένως σηµαντικό να µην παραβλέπεται ο 
µακροπρόθεσµος στόχος. Το 2011, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει αναλυτικό χάρτη 
πορείας προς το 2050. Στον οδικό χάρτη θα εκτίθενται σενάρια ενεργειακού µείγµατος, 
τρόποι για να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος στόχος της Ευρώπης να εξαλείψει τις 
ανθρακούχες εκποµπές και οι συνέπειες για τις αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής. Στην 
παρούσα ανακοίνωση καθορίζεται ο χάρτης ενεργειακής υποδοµής που θα χρειαστεί για να 
εκπληρώσουµε τους ενεργειακούς στόχους µας για το 2020. Οι χάρτες πορείας προς την 
οικονοµία και την ενέργεια χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών του 2050 θα πληροφορούν και 
θα καθοδηγούν περαιτέρω την υλοποίηση των ενεργειακών υποδοµών της ΕΕ προσφέροντας 
ένα µακροπρόθεσµο όραµα. 

Οι ενεργειακές υποδοµές που προγραµµατίζονται σήµερα πρέπει να συµβιβάζονται µε τις 
µακροπρόθεσµες επιλογές άσκησης πολιτικής. 

Χρειάζεται νέα πολιτική της ΕΕ για τις ενεργειακές υποδοµές που να συντονίζει και να 
βελτιστοποιεί την ανάπτυξη του δικτύου σε ηπειρωτική κλίµακα. Αυτό θα προσφέρει τη 
δυνατότητα στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη ενός ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού 
διασυνδεδεµένου δικτύου, το οποίο να υπερβαίνει κατά πολύ την αξία των µεµονωµένων 
συνιστωσών του. Με ευρωπαϊκή στρατηγική για πλήρως ενοποιηµένες ενεργειακές υποδοµές, 
βασιζόµενες σε ευφυείς και χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών τεχνολογίες, θα µειώσει το 
κόστος µεταστροφής των µεµονωµένων κρατών µελών σε χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές 
λόγω των οικονοµιών κλίµακας. Εξάλλου, µια πλήρως διασυνδεδεµένη ευρωπαϊκή αγορά θα 
βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασµού και θα συµβάλει στη σταθεροποίηση των τιµών 
καταναλωτή επειδή θα διασφαλίζει ότι η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
διοχετεύονται εκεί που χρειάζονται. Ευρωπαϊκά δίκτυα, στα οποία να εντάσσονται, κατά 
περίπτωση, και γειτονικές χώρες, θα διευκολύνουν επίσης τον ανταγωνισµό στην ενιαία 
αγορά ενέργειας της ΕΕ και θα ενισχύσουν την ενεργειακή αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών 
µελών. Πάνω απ’ όλα, η ενοποιηµένη ενεργειακή υποδοµή θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
πηγές ενέργειας σε τιµές προσιτές για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Συνακολούθως, αυτό θα συµβάλει θετικά στην επίτευξη του πολιτικού στόχου της Ευρώπης 
για το 2020 να διατηρήσει την ισχυρή, διαφοροποιηµένη και ανταγωνιστική βάση της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. 

∆ύο επιµέρους θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι η αδειοδότηση και η 
χρηµατοδότηση των σχεδίων έργων. Η αδειοδότηση και η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει 
να καταστούν πιο αποτελεσµατικές και διαφανείς ώστε να αυξηθεί η αποδοχή από το κοινό 
και να επιταχυνθεί η παράδοση των έργων. Πρέπει να επινοηθούν νέες λύσεις για τη 
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χρηµατοδότηση των επενδύσεων που θα χρειαστούν ― οι οποίες εκτιµώνται σε ένα 
τρισεκατοµµύριο ευρώ για την επόµενη δεκαετία, εκ των οποίων 500 δισ. ευρώ θα 
απαιτηθούν για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και µόνο. Το µεγαλύτερο 
µέρος των επενδύσεων αυτών θα καλυφθεί από κανονιστικώς ρυθµιζόµενα τιµολόγια και 
τέλη συµφόρησης. Ωστόσο, µε βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δεν θα γίνουν όσο 
γρήγορα απαιτείται ή και καθόλου όλες οι απαραίτητες επενδύσεις, κυρίως λόγω µη 
εµπορικών θετικών εξωτερικών παραγόντων ή της περιφερειακής ή ευρωπαϊκής 
προστιθέµενης αξίας ορισµένων έργων µε περιορισµένο άµεσο θετικό αντίκτυπο σε εθνικό ή 
τοπικό επίπεδο. Η οικονοµική ύφεση έχει επιτείνει περαιτέρω την επιβράδυνση των 
επενδύσεων σε υποδοµή. 

Πρωτοβουλίες για µια νέα ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ έχουν την πλήρη υποστήριξη των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης. Τον Μάρτιο του 2009, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο5 ζήτησε την πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
ενέργειας (∆Ε∆-Ε)6, µε προσαρµογή του τόσο στις προκλήσεις που περιγράφονται ανωτέρω 
όσο και στις νέες αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Ένωση µε το άρθρο 194 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας. 

Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται προσχέδιο που αποσκοπεί στο να διαµορφώσει 
η ΕΕ όραµα για το τι χρειάζεται ώστε να καταστούν τα δίκτυά µας αποδοτικά. 
Προτείνεται νέα µέθοδος στρατηγικού προγραµµατισµού για τη χαρτογράφηση των 
απαραίτητων υποδοµών, τον προσδιορισµό των υποδοµών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος µε 
σαφή και διαφανή µεθοδολογία και την συγκρότηση «εργαλειοθήκης» για να εξασφαλιστεί η 
έγκαιρη υλοποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων τρόπων για την επιτάχυνση της 
αδειοδότησης, τη βελτίωση του επιµερισµού του κόστους και τη στοχευµένη χρηµατοδότηση 
για τη µόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. 

2. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ∆ΡΑΣΗ  

Η πρόκληση της διασύνδεσης και της προσαρµογής της ενεργειακής υποδοµής µας στις νέες 
ανάγκες είναι πιεστική και ουσιαστική και αφορά όλους τους τοµείς7. 

2.1. ∆ιασυνδεδεµένα δίκτυα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

Τα διασυνδεδεµένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αναβαθµιστούν και να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξανόµενη ζήτηση, η οποία οφείλεται σε 
µια σηµαντική µεταστροφή στη συνολική ενεργειακή αλυσίδα αξίας και στο ενεργειακό 
µείγµα, αλλά και στον πολλαπλασιασµό των εφαρµογών και τεχνολογιών που βασίζονται 
στον ηλεκτρισµό ως πηγή ενέργειας (αντλίες θερµότητας, ηλεκτρικά οχήµατα, κυψέλες 
υδρογόνου και κυψέλες καυσίµου8, υλικό πληροφορικής και επικοινωνίας, κ.λπ.). Τα 
διασυνδεδεµένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να επεκταθούν και να 
αναβαθµιστούν επειγόντως, ώστε να ενισχυθεί η ενοποίηση της αγοράς και να διατηρηθούν 

 
5 Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19/20 Μαρτίου 2009, 7880/09. 
6 Οι προσανατολισµοί για τα ∆Ε∆-Ε και ο δηµοσιονοµικός κανονισµός για τα ∆Ε∆-Ε. Βλ. την έκθεση 

υλοποίησης κατά τα έτη 2007-2009 COM(2010)203. 
7 Για λεπτοµερέστερη ανάλυση βλ. το παράρτηµα και την εκτίµηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 

παρούσα ανακοίνωση. 
8 Για την έναρξη εµπορικής εκµετάλλευσής τους σε µεγάλη κλίµακα θα χρειαστεί η συγκρότηση 

σηµαντικής υποδοµής µεταφοράς και αποθήκευσης υδρογόνου. 
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τα υφιστάµενα επίπεδα ασφάλειας του συστήµατος, αλλά κυρίως για να µεταφέρουν και να 
εξισορροπούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, η ποσότητα 
της οποίας αναµένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά την περίοδο 2007-20209. Ένα σηµαντικό 
µερίδιο της δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι συγκεντρωµένο µακριά από τα 
µεγάλα κέντρα κατανάλωσης ή αποθήκευσης. Αναµένεται ότι ποσοστό έως 12% της 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θα προέρχεται το 2020 από υπεράκτιες εγκαταστάσεις, 
κυρίως στις βόρειες θάλασσες. Σηµαντικά θα είναι τα µερίδια ηλεκτροπαραγωγής από τα 
χερσαία πάρκα ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Νότια Ευρώπη και από τις εγκαταστάσεις 
βιοµάζας στην Κεντροανατολική Ευρώπη, παράλληλα δε η αποκεντρωµένη 
ηλεκτροπαραγωγή θα κερδίσει έδαφος σε όλη την Ευρώπη. Με καλά διασυνδεδεµένο και 
ευφυές δίκτυο που να περιλαµβάνει την αποθήκευση σε µεγάλη κλίµακα είναι δυνατόν να 
µειωθεί το κόστος εξάπλωσης των ανανεώσιµων πηγών, καθώς σε πανευρωπαϊκή κλίµακα 
µπορούν να επιτευχθούν οι υψηλότερες δυνατές επιδόσεις. Πέρα από αυτές τις 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, η εξέλιξη των διασυνδεδεµένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να είναι ριζικότερη ώστε να καταστεί δυνατή η µετάβαση σε διασυνδεδεµένο σύστηµα 
ηλεκτρικής ενέργειας απαλλαγµένο από ανθρακούχες εκποµπές έως το 2050, που να 
βασίζεται στις νέες τεχνολογίες µεταφοράς υψηλής τάσης σε µεγάλες αποστάσεις και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για να διεκπεραιώνεται το συνεχώς αυξανόµενο 
µερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές από την ΕΕ και αλλού. 

Ταυτόχρονα, τα διασυνδεδεµένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να γίνουν 
ευφυέστερα. Η επίτευξη των ενωσιακών στόχων για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιµες πηγές ως το 2020 δεν θα είναι δυνατή χωρίς περισσότερη καινοτοµία και 
νοηµοσύνη στα δίκτυα, τόσο σε επίπεδο µεταφοράς όσο και διανοµής, ιδίως µε την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτές θα είναι ουσιαστικής 
σηµασίας για την ευρεία υιοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης και άλλων υπηρεσιών 
ευφυούς διασυνδεδεµένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας θα διευκολύνουν τη διαφάνεια και θα προσφέρουν τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να ελέγχουν τις συσκευές στα σπίτια τους ώστε να εξοικονοµούν 
ενέργεια, θα διευκολύνουν την εγχώρια παραγωγή και θα µειώσουν το κόστος. Οι 
τεχνολογίες αυτές θα συµβάλουν επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
παγκόσµιας τεχνολογικής πρωτοπορίας της βιοµηχανίας της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ. 

2.2. ∆ιασυνδεδεµένα δίκτυα και αποθήκευση φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο θα συνεχίσει, εφόσον είναι ασφαλής ο εφοδιασµός, να διαδραµατίζει καίριο 
ρόλο στο ενεργειακό µείγµα της ΕΕ τις επόµενες δεκαετίες και να αποκτά µεγαλύτερη 
σηµασία ως εφεδρικό καύσιµο για τη µεταβλητή ηλεκτροπαραγωγή. Οι µη συµβατικοί πόροι 
και το βιοαέριο ενδέχεται να συµβάλουν µακροπρόθεσµα στη µείωση της εξάρτησης της ΕΕ 
από τις εισαγωγές, αλλά η εξάντληση των εγχώριων συµβατικών αποθεµάτων φυσικού 
αερίου καθιστά µεσοπρόθεσµα επιτακτικές πρόσθετες, διαφοροποιηµένες εισαγωγές. Για τα 
δίκτυα φυσικού αερίου απαιτούνται πρόσθετη ευελιξία του συστήµατος, αγωγοί αµφίδροµης 
ροής, αυξηµένες χωρητικότητες αποθήκευσης και ευέλικτος εφοδιασµός, 
συµπεριλαµβανοµένου του υγροποιηµένου (ΥΦΑ, LNG) και του συµπιεσµένου φυσικού 
αερίου (CNG). Παράλληλα, οι αγορές εξακολουθούν να είναι κατακερµατισµένες και 
µονοπωλιακές, µε διάφορα εµπόδια στον ανοιχτό και θεµιτό ανταγωνισµό. Στην Ανατολική 

 
9 Με βάση τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που κοινοποίησαν 23 κράτη 

µέλη στην Επιτροπή. 
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Ευρώπη κυριαρχεί η εξάρτηση από µια πηγή εφοδιασµού, κατάσταση την οποία 
επιδεινώνει η έλλειψη υποδοµής. Ήδη για το 2020 είναι αναγκαίο διαφοροποιηµένο 
χαρτοφυλάκιο γεωγραφικών πηγών και οδεύσεων µεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και, 
όπου ενδείκνυται10, πλήρως διασυνδεδεµένο και αµφίδροµης ροής δίκτυο φυσικού αερίου 
εντός της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να συνδέεται στενά µε τη στρατηγική της ΕΕ έναντι 
τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τους προµηθευτές µας και τις χώρες διαµετακόµισης. 

2.3. ∆ίκτυα τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης  

Κατά την παραγωγή σε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς προκύπτουν συχνά απώλειες 
µετατροπής, ενώ την ίδια στιγµή, σε χωριστά συστήµατα που δεν απέχουν πολύ, 
καταναλώνονται φυσικοί πόροι για θέρµανση ή ψύξη. Αυτή η κατάσταση είναι 
αναποτελεσµατική και δαπανηρή. Οµοίως, σπάνια αξιοποιούνται φυσικά µέσα για ψύξη, 
όπως λόγου χάρη το νερό της θάλασσας ή τα υπόγεια ύδατα, παρά την εξοικονόµηση 
κόστους που συνεπάγεται αυτό. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός δικτύων 
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα σε όλα τα µεγάλα 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα όπου τη δικαιολογούν οι τοπικές ή περιφερειακές συνθήκες, 
συγκεκριµένα οι ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης, οι υπάρχουσες ή προγραµµατισµένες υποδοµές 
και το µείγµα παραγόµενης ενέργειας κ.λπ. Το θέµα αυτό θα εξεταστεί στο πλαίσιο του 
Σχεδίου για την Ενεργειακή Απόδοση και της σύµπραξης για την καινοτοµία «Έξυπνες 
Πόλεις» που θα αρχίσουν στις αρχές του 2011. 

2.4. ∆έσµευση, µεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) 

Οι τεχνολογίες CCS θα µπορούσαν να µειώσουν τις εκποµπές CO2 σε µεγάλη κλίµακα παρά 
τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίµων, που θα εξακολουθήσουν να αποτελούν 
σηµαντικό πόρο για την ηλεκτροπαραγωγή τις επόµενες δεκαετίες. Συνεχίζονται οι δοκιµές 
της τεχνολογίας CCS, µε τους κινδύνους και τα οφέλη της, µε πιλοτικές εγκαταστάσεις που 
προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν γύρω στο 2015. Η έναρξη της εµπορικής εκµετάλλευσης 
CCS στην ηλεκτροπαραγωγή και για βιοµηχανικές εφαρµογές αναµένεται µετά το 2020 και 
θα ακολουθήσει η εµπορική εκµετάλλευσή της σε ολόκληρη την υφήλιο, γύρω στο 2030. 
Λόγω του ότι οι δυνητικοί τόποι αποθήκευσης CO2 δεν ισοκατανέµονται γεωγραφικά σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και του ότι ορισµένα κράτη µέλη µε σηµαντικά επίπεδα εκποµπών 
CO2 έχουν περιορισµένες δυνατότητες αποθήκευσης εντός του εδάφους τους, θα είναι ίσως 
αναγκαία η κατασκευή ευρωπαϊκής υποδοµής αγωγών που να εκτείνεται πέραν των εθνικών 
συνόρων και στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

2.5. Μεταφορά πετρελαίου και ολεφινών και υποδοµές διύλισης  

Αν η πολιτικές για το κλίµα, τις µεταφορές και την ενεργειακή απόδοση συνεχιστούν ως 
έχουν σήµερα, το πετρέλαιο αναµένεται να καταλαµβάνει µερίδιο 30% της πρωτογενούς 
ενέργειας και να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση σηµαντικού µέρους των καυσίµων 
κίνησης έως το 2030. Η ασφάλεια του εφοδιασµού εξαρτάται από την ακεραιότητα και την 
ευελιξία της συνολικής αλυσίδας εφοδιασµού, ήτοι από το αργό πετρέλαιο που παραδίδεται 
στα διυλιστήρια µέχρι το τελικό προϊόν που διανέµεται στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, η 
µελλοντική µορφή των υποδοµών µεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών θα 
καθοριστεί επίσης από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης. Ο εν λόγω κλάδος 

 
10 Βλ. τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/2010 σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο. 
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αντιµετωπίζει σήµερα πολλές προκλήσεις, όπως περιγράφονται στο υπηρεσιακό έγγραφο της 
Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση. 

2.6. Οι περισσότερες επενδύσεις θα προέλθουν από την αγορά, αλλά εξακολουθούν 
να υπάρχουν εµπόδια  

Η πολιτική και τα νοµοθετικά µέτρα που έχει θεσπίσει η ΕΕ από το 2009 έχουν εξασφαλίσει 
ισχυρά και στέρεα θεµέλια για τον ευρωπαϊκό προγραµµατισµό των υποδοµών. Με την τρίτη 
δέσµη µέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας11τέθηκε η βάση για τον ευρωπαϊκό 
προγραµµατισµό του δικτύου και των επενδύσεων µε την καθιέρωση της απαίτησης να 
συνεργάζονται οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς (∆ΣΜ) και να καταρτίζουν 
περιφερειακά και ευρωπαϊκά δεκαετή προγράµµατα ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς (Ε∆∆ΣΜ, ENTSO), καθώς και µε τη θέσπιση 
κανόνων συνεργασίας των εθνικών ρυθµιστικών αρχών σχετικά µε τις διασυνοριακές 
επενδύσεις, στο πλαίσιο του Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER). 

Σύµφωνα µε την τρίτη δέσµη µέτρων, οι ρυθµιστικές αρχές υποχρεούνται να λαµβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Αυτό 
σηµαίνει ότι η αξιολόγηση των επενδύσεων πρέπει να βασίζεται στα οφέλη όχι µόνο για το 
οικείο κράτος µέλος αλλά και για ολόκληρη της Ευρώπη. Ο καθορισµός των τιµολογίων, 
πάντως, εξακολουθεί να είναι επικεντρωµένος σε εθνικό επίπεδο και οι καίριες αποφάσεις για 
τα έργα διασύνδεσης υποδοµών λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθµιστικές 
αρχές αποσκοπούσαν έως τώρα κυρίως στην ελαχιστοποίηση των τιµών για τους 
καταναλωτές και, ως εκ τούτου, έτειναν να µην εγκρίνουν το απαραίτητο ποσοστό απόδοσης 
για έργα µε µεγαλύτερα περιφερειακά οφέλη ή δυσχέρεια διασυνοριακού επιµερισµού του 
κόστους, για έργα που εφαρµόζουν καινοτόµες τεχνολογίες ή που αποσκοπούν µόνο στην 
ασφάλεια του εφοδιασµού. 

Επιπλέον, µε την ενίσχυση και την επέκταση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπών (ΣΕ∆Ε) θα υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά διοξειδίου του άνθρακα. Οι τιµές του 
διοξειδίου του άνθρακα βάσει του ΣΕ∆Ε επηρεάζουν ήδη και θα στρέφουν όλο και 
περισσότερο το βέλτιστο µείγµα και τη χωροθέτηση των πηγών εφοδιασµού µε ηλεκτρική 
ενέργεια προς πηγές εφοδιασµού που εκπέµπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. 

Ο κανονισµός σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο12 θα ενισχύσει 
την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης, χάρη στην αύξηση της ικανότητας 
αποκατάστασης των δικτύων και σε κοινά πρότυπα για την ασφάλεια του εφοδιασµού και τον 
επιπλέον εξοπλισµό. Στον κανονισµό προβλέπονται επίσης σαφείς υποχρεώσεις για 
επενδύσεις σε δίκτυα.  

Οι χρονοβόρες και αβέβαιου αποτελέσµατος διαδικασίες αδειοδότησης αναφέρθηκαν από 
τη βιοµηχανία, καθώς και από τους ∆ΣΜ και τις ρυθµιστικές αρχές, ως ένας από τους 
κύριους λόγους των καθυστερήσεων υλοποίησης των έργων υποδοµής, ιδίως στον τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας13. Το χρονικό διάστηµα που παρέρχεται από την έναρξη του 

 
11 Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ, κανονισµοί (ΕΚ) αριθ.713/2009, 714/2009 και 715/2009. 
12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/2010 
13 ∆ηµόσια διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο «Προς ένα ασφαλές, αειφόρο και ανταγωνιστικό 

ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας», COM(2008)737/3. 
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προγραµµατισµού έως την τελική θέση σε λειτουργία µιας γραµµής ηλεκτρικής ενέργειας 
υπερβαίνει συχνά τα 10 έτη14. Τα διασυνοριακά έργα συχνά προσκρούουν σε επιπλέον 
αντιστάσεις, καθώς συχνά εκλαµβάνονται ως απλές «γραµµές διαµετακόµισης» χωρίς τοπικά 
οφέλη. Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση θεωρείται ότι θα αποτρέψουν την υλοποίηση του 
50% των εµπορικά βιώσιµων επενδύσεων στην ηλεκτρική ενέργεια µέχρι το 202015. Αυτό θα 
δυσχέραινε σοβαρά τη µετάβαση της ΕΕ σε µια οικονοµία αποδοτικής αξιοποίησης των 
πόρων και χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών και θα απειλούσε την ανταγωνιστικότητά της. 
Όσον αφορά τις υπεράκτιες περιοχές, η έλλειψη συντονισµού, στρατηγικού 
προγραµµατισµού και ευθυγράµµισης των εθνικών ρυθµιστικών πλαισίων συχνά επιβραδύνει 
τη διαδικασία και αυξάνει τον κίνδυνο µεταγενέστερων διιστάµενων συµφερόντων µε άλλες 
χρήσεις αυτών των θαλάσσιων περιοχών. 

2.7. Επενδυτικές ανάγκες και κενό χρηµατοδότησης 

Περίπου ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ πρέπει να επενδυθεί στο ενεργειακό µας σύστηµα 
από τώρα µέχρι το 202016 προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής 
και για το κλίµα. Περίπου το ήµισυ του ποσού αυτού θα χρειαστεί για τα δίκτυα µεταφοράς 
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την αποθήκευση και τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα. 

Περίπου 200 δισεκατοµµύρια ευρώ από αυτές τις επενδύσεις απαιτούνται για δίκτυα 
µεταφοράς ενέργειας και µόνο. Ωστόσο, η αγορά θα αναλάβει µόνον το 50% αυτών των 
επενδύσεων έως το 2020, θα αποµείνει δηλαδή ακάλυπτο υπόλοιπο 100 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Μολονότι µέρος αυτού του υπολοίπου οφείλεται σε καθυστερήσεις για την απόκτηση 
των απαραίτητων περιβαλλοντικών και οικοδοµικών αδειών, αλλά και στη δύσκολη 
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και στην έλλειψη επαρκών µέσων µετριασµού του κινδύνου, 
ιδίως όσον αφορά έργα µε θετικούς εξωγενείς παράγοντες και ευρύτερο ευρωπαϊκό όφελος 
αλλά χωρίς επαρκή εµπορική αιτιολόγηση17. Οι προσπάθειές µας πρέπει εποµένως να 
επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η οποία είναι 
σηµαντική για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές που 
συνακολούθως θα συµβάλουν στην κάλυψη του υπολοίπου χρηµατοδότησης τα επόµενα έτη. 

Εάν δεν γίνουν οι εν λόγω επενδύσεις ή γίνουν χωρίς πανευρωπαϊκό συντονισµό, θα είναι 
τεράστιο το κόστος, όπως δείχνει η εξέλιξη στον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
όπου οι εθνικές λύσεις θα ήταν ενδεχοµένως κατά 20% δαπανηρότερες. Με την υλοποίηση 
όλων των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδοµές µεταφοράς ως το 202018 θα δηµιουργήσει 
περίπου 775.000 θέσεις εργασίας την περίοδο 2011-2020 και το ΑΕΠ µας θα αυξηθεί 
συνολικά κατά 19 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε το σενάριο συνέχισης της σηµερινής 
κατάστασης. Επιπλέον, οι επενδύσεις αυτές θα συµβάλουν στην προώθηση της διάδοσης 
τεχνολογιών της ΕΕ. Η βιοµηχανία της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, αποτελεί 
βασικό παραγωγό τεχνολογιών ενεργειακής υποδοµής. Η αναβάθµιση των υποδοµών 
ενέργειας της ΕΕ προσφέρει ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
παγκόσµιας τεχνολογικής πρωτοπορίας της ΕΕ. 

 
14 ∆εκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων, που εκπονήθηκε από το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ, Ιούνιος 2010. 
15 Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίµησης επιπτώσεων. 
16 Υπολογισµοί µε βάση το µοντέλο PRIMES. 
17 Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίµησης επιπτώσεων. 
18 Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίµησης επιπτώσεων. 
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3. ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Προκειµένου να αποκτήσει η Ευρώπη την επόµενη εικοσαετία τις ενεργειακές υποδοµές που 
χρειάζεται, απαιτείται µια εντελώς νέα πολιτική υποδοµών βασιζόµενη σε ευρωπαϊκό όραµα. 
Αυτό σηµαίνει, επίσης, αλλαγή της τρέχουσας πρακτικής των ∆Ε∆-Ε, των µακροχρόνια 
προκαθορισµένων και άκαµπτων καταλόγων σχεδίων έργων. Η Επιτροπή προτείνει νέα 
µέθοδο που περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

– Προσδιορισµός του χάρτη της ενεργειακής υποδοµής για την συγκρότηση 
ευρωπαϊκού ευφυούς υπερδικτύου που θα διασυνδέει τα δίκτυα όλης της 
ηπειρωτικής Ευρώπης. 

– Εστίαση σε περιορισµένο αριθµό ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων που πρέπει να 
υλοποιηθούν µέχρι το 2020 για να επιτευχθούν οι µακροπρόθεσµοι στόχοι και στις 
οποίες η ευρωπαϊκή δράση είναι η πλέον σκόπιµη. 

– Με βάση συµφωνηµένη µεθοδολογία, προσδιορισµός συγκεκριµένων έργων 
αναγκαίων για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων ― τα οποία 
ανακηρύσσονται έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ― µε ευέλικτο τρόπο και µε βάση 
την περιφερειακή συνεργασία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες της αγοράς και την τεχνολογική εξέλιξη. 

– Στήριξη της υλοποίησης των σχεδίων έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, µέσω νέων 
εργαλείων, όπως λόγου χάρη αναβαθµισµένη περιφερειακή συνεργασία, 
βελτιωµένες διαδικασίες αδειοδότησης, καλύτερες µέθοδοι και πληροφορίες για τους 
ιθύνοντες και τους πολίτες και καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα. 

4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

Η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προτεραιότητες 
ώστε η ενεργειακή υποδοµή µας να είναι κατάλληλη για τον 21ο αιώνα. 

4.1. ∆ιάδροµοι προτεραιότητας για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο 

4.1.1. Για επαρκές ευρωπαϊκό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020 

Το πρώτο δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων (TYNDP)19 αποτελεί στέρεη βάση για την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στον τοµέα των υποδοµών ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, 
στο δεκαετές πρόγραµµα δεν λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι επενδύσεις σε υποδοµές που 
συνεπάγονται οι σηµαντικές νέες υπεράκτιες δυναµικότητες ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως από 
αιολική ενέργεια στις βόρειες θάλασσες20 και δεν εξασφαλίζεται η έγκαιρη υλοποίησή τους, 

 
19 Τα 500 έργα που προσδιορίστηκαν από τους εθνικούς ∆ΣΜ καλύπτουν ολόκληρη την ΕΕ, τη 

Νορβηγία, την Ελβετία και τα ∆υτικά Βαλκάνια. Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει τοπικά, περιφερειακά 
ή εθνικά σχέδια τα οποία δεν θεωρούνται ως ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

20 Αναµένεται ότι η επόµενη έκδοση του TYNDP, που έχει προγραµµατιστεί για το 2012, θα ακολουθήσει 
περισσότερο µια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω, µε την προϋπόθεση της τήρησης των νοµικών 
υποχρεώσεων για το 2020 σχετικά µε την ένταξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της µείωσης 
των εκποµπών µε στόχο το 2020 και µετέπειτα, και θα καλύπτει αυτές τις ελλείψεις. 
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ιδίως για διασυνοριακές διασυνδέσεις. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ενσωµάτωση των 
δυναµικοτήτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη 
και για την περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να 
επικεντρωθεί η προσοχή στους ακόλουθους διαδρόµους προτεραιότητας, ώστε τα 
διασυνδεδεµένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης να είναι επαρκώς 
προετοιµασµένα το 2020. 

1. Υπεράκτιο σύστηµα στις βόρειες θάλασσες και σύνδεση µε τη Βόρεια καθώς 
και την Κεντρική Ευρώπη ― ενοποίηση και σύνδεση των δυναµικοτήτων 
παραγωγής ενέργειας στις βόρειες θάλασσες21 µε τα κέντρα κατανάλωσης στη 
Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη και µε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια των Άλπεων και στη Βόρεια Ευρώπη. 

2. ∆ιασυνδέσεις στη Νοτιοδυτική Ευρώπη κυρίως για τη διοχέτευση της αιολικής, 
υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας, ιδιαίτερα µεταξύ Ιβηρικής Χερσονήσου και 
Γαλλίας, και για την περαιτέρω σύνδεση µε την Κεντρική Ευρώπη, µε σκοπό την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας της Βορείου 
Αφρικής και της υφιστάµενης υποδοµής µεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. 

3. Συνδέσεις στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη ― ενίσχυση του 
περιφερειακού δικτύου για τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους άξονες 
Βορρά – Νότου και Ανατολής – ∆ύσης, προκειµένου να βοηθηθεί η ενοποίηση της 
αγοράς και η ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων µε τη δυναµικότητα αποθήκευσης και της 
ενσωµάτωσης των ενεργειακών νησίδων. 

4. Ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ιασύνδεσης των Ενεργειακών Αγορών της Βαλτικής 
(Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) ― ενσωµάτωση των 
χωρών της Βαλτικής στην ευρωπαϊκή αγορά, µέσω της ενίσχυσης των εσωτερικών 
δικτύων τους και των διασυνδέσεων τους µε τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την 
Πολωνία και µέσω της ενίσχυσης του εσωτερικού διασυνδεδεµένου δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας και των διασυνδέσεων προς τα ανατολικά και τα 
δυτικά. 

4.1.2. ∆ιαφοροποιηµένες πηγές εφοδιασµού µε φυσικό αέριο για την τροφοδότηση πλήρως 
διασυνδεδεµένου και ευέλικτου δικτύου φυσικού αερίου της ΕΕ 

Στόχος αυτού του πεδίου προτεραιότητας είναι να κατασκευαστεί η υποδοµή που χρειάζεται 
για να καταστούν δυνατές οι αγορές και οι πωλήσεις φυσικού αερίου από οποιαδήποτε πηγή 
οπουδήποτε στην ΕΕ, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Έτσι θα διασφαλιστεί επίσης η 
ζήτηση, επειδή θα προσφέρονται περισσότερες επιλογές και µεγαλύτερη αγορά στους 
παραγωγούς φυσικού αερίου να πωλούν τα προϊόντα τους. Όπως δείχνουν τα θετικά 
παραδείγµατα σε αρκετά κράτη µέλη, η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για εντονότερο 
ανταγωνισµό και ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού. Ο εφοδιασµός σε επίπεδο ΕΕ 
διαφοροποιείται κατά τρεις διαδρόµους ― βόρειος διάδροµος από τη Νορβηγία, ανατολικός 
διάδροµος από τη Ρωσία, µεσογειακός διάδροµος από την Αφρική ― και µε υγροποιηµένο 
φυσικό αέριο, αλλά σε ορισµένες περιοχές εξακολουθεί να επικρατεί εξάρτηση από µοναδική 
πηγή εφοδιασµού. Στην κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει να υλοποιηθεί υποδοµή που θα 

 
21 Πρόκειται για τη Βόρεια Θάλασσα και τις βορειοδυτικές θάλασσες. 
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της επιτρέπει να έχει υλική πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές 
εφοδιασµού. Παράλληλα, ο εξισορροπητικός ρόλος του φυσικού αερίου για τη µεταβλητή 
ηλεκτροπαραγωγή και τα πρότυπα για τις υποδοµές που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό 
σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας και αυξάνουν την ανάγκη για αγωγούς αµφίδροµης ροής, αυξηµένες δυνατότητες 
αποθήκευσης και ευέλικτο εφοδιασµό, όπως ΥΦΑ/CNG. Για την επίτευξη αυτών των στόχων 
έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι διάδροµοι προτεραιότητας: 

1. Νότιος διάδροµος για την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού σε 
επίπεδο ΕΕ και τη µεταφορά φυσικού αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή προς την ΕΕ. 

2. Σύνδεση της Βαλτικής Θάλασσας, του Ευξείνου Πόντου, της Αδριατικής και του 
Αιγαίου Πελάγους, συγκεκριµένα µέσω: 

– της υλοποίησης του σχεδίου BEMIP και 

– του διαδρόµου Βορρά―Νότου στις χώρες της Κεντροανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

3. ∆ιάδροµος Βορρά―Νότου στη ∆υτική Ευρώπη για την εξάλειψη των εσωτερικών 
σηµείων συµφόρησης και την αύξηση των βραχυπρόθεσµων δυνατοτήτων 
παράδοσης, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνητικές εναλλακτικές εξωτερικές 
πηγές εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των αφρικανικών, και να βελτιστοποιηθεί 
η υφιστάµενη υποδοµή, ιδίως οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις και αποθήκες ΥΦΑ. 

4.1.3. Εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε πετρέλαιο 

Στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να διασφαλιστεί ο αδιάκοπος εφοδιασµός µε αργό 
πετρέλαιο των περίκλειστων (µεσογείων) κρατών µελών της ΕΕ στην Κεντροανατολική 
Ευρώπη ― που σήµερα εξαρτώνται από τις λίγες οδεύσεις εφοδιασµού ― σε περίπτωση 
διαρκούς διακοπής του εφοδιασµού από τις συνήθεις οδεύσεις. Η διαφοροποίηση του 
εφοδιασµού µε πετρέλαιο και διασυνδεδεµένα δίκτυα αγωγών θα µπορούσαν επίσης να 
συµβάλουν στην ανάσχεση της αύξησης της µεταφοράς πετρελαίου µε πλοία, µειώνοντας 
έτσι τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολυσύχναστη Βαλτική 
Θάλασσα και στα Τουρκικά Στενά. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό στο πλαίσιο 
των υφιστάµενων υποδοµών, µε την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δικτύου αγωγών 
της Κεντροανατολικής Ευρώπης µέσω της διασύνδεσης των διαφορετικών συστηµάτων και 
της εξάλειψης των σηµείων συµφόρησης δυναµικότητας ή/και καθιστώντας δυνατή την 
αντίστροφη ροή. 

4.1.4. Εγκαινίαση της εξάπλωσης τεχνολογιών ευφυών δικτύων 

Ο στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου πλαισίου και 
αρχικών κινήτρων για ταχείες επενδύσεις σε νέα «νοήµονα» υποδοµή δικτύου που να 
υποστηρίζει i) ανταγωνιστική αγορά λιανικής πώλησης, ii) εύρυθµα λειτουργούσα αγορά 
ενεργειακών υπηρεσιών που να παρέχει πραγµατικές επιλογές για εξοικονόµηση ενέργειας 
και ενεργειακή αποδοτικότητα και iii) την ένταξη των ανανεώσιµων πηγών και της 
κατανεµηµένης ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και iv) να ικανοποιεί νέα είδη ζήτησης, όπως 
λόγου χάρη από ηλεκτροκίνητα οχήµατα. 
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Εξάλλου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη για περαιτέρω νοµοθεσία ώστε να 
συνεχιστεί η πρόοδος στην εξέλιξη του ευφυούς διασυνδεδεµένου δικτύου. Ειδικότερα, για 
την προώθηση των επενδύσεων σε ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και µετρητές, θα χρειαστεί 
να αξιολογηθεί διεξοδικά ποιες πτυχές των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων και µετρητών 
πρέπει να ρυθµιστούν κανονιστικά ή να τυποποιηθούν και ποιες ενδείκνυται να αφεθούν στην 
αγορά. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης περαιτέρω µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα και µετρητές αποφέρουν τα επιθυµητά οφέλη στους καταναλωτές, 
τους παραγωγούς, τους φορείς εκµετάλλευσης και από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης και ενδεχόµενα περαιτέρω µέτρα θα δηµοσιευθούν 
κατά τη διάρκεια του 2011. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συγκροτήσει πλατφόρµα για τη διαφάνεια και την ενηµέρωση 
σχετικά µε τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα, ώστε να καταστεί δυνατή η διάδοση των 
πλέον επικαιροποιηµένων εµπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά µε την εξάπλωση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, να δηµιουργηθούν συνέργειες µεταξύ των διαφορετικών 
προσεγγίσεων και να διευκολυνθεί η εκπόνηση κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου. Η 
έγκαιρη θέσπιση τεχνικών προτύπων και επαρκούς προστασίας των δεδοµένων θα είναι το 
κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ενταθεί η εστίαση σε 
τεχνολογίες ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ).  

4.2. Προετοιµασία δικτύων προς µακροπρόθεσµη υλοποίηση 

Στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης προοπτικής που θα παρουσιαστεί στο χάρτη πορείας προς 
το 2050, η ΕΕ πρέπει να αρχίσει από τώρα τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την 
κατασκευή των ενεργειακών δικτύων του µέλλοντος, που θα είναι απαραίτητα για να 
µπορέσει η ΕΕ να µειώσει περαιτέρω τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Τα χρονικά 
περιθώρια είναι στενά. Μόνο µέσω συντονισµένης προσέγγισης για µια βελτιστοποιηµένη 
ευρωπαϊκή υποδοµή είναι δυνατόν να αποφευχθούν µακροπρόθεσµα δαπανηρές προσεγγίσεις 
σε επίπεδο κρατών µελών ή έργων και λύσεις υποδεέστερες των βέλτιστων.  

4.2.1. Ευρωπαϊκές αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι µελλοντικές «αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας» πρέπει να είναι ικανές: i) να διοχετεύουν 
το συνεχώς αυξανόµενο πλεόνασµα ηλεκτρισµού που παράγεται από αιολική ενέργεια στη 
Βόρεια και στη Βαλτική Θάλασσα και περί αυτές και την αυξανόµενη ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιµες πηγές στη Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη, καθώς και στη Βόρεια Αφρική· ii) 
να συνδέουν αυτούς τους νέους κόµβους ηλεκτροπαραγωγής µε τις εγκαταστάσεις µεγάλης 
δυναµικότητας αποθήκευσης στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και των Άλπεων και µε τα 
µεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής Ευρώπης και iii) να αντιπαρέρχονται στην όλο 
και πιο ευέλικτη και αποκεντρωµένη ζήτηση και προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας22. 

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αρχίσει αµέσως τις εργασίες για τη 
δηµιουργία σπονδυλωτού σχεδίου ανάπτυξης που θα καταστήσει δυνατή την έναρξη 
λειτουργίας των πρώτων αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας το 2020. Το σχέδιο θα προβλέπει 
επίσης την επέκτασή τους, µε στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη µεγάλης κλίµακας 
δυναµικοτήτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, και εκτός των συνόρων της ΕΕ, 

 
22 Είναι πιθανό ένα τέτοιο δίκτυο να βασίζεται τελικά στην τεχνολογία συνεχούς ρεύµατος, αλλά πρέπει 

να οικοδοµηθεί σταδιακά, ώστε να διασφαλίζεται η συµβατότητα µε το σηµερινό δίκτυο 
εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
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και µε προοπτική τις δυνητικές εξελίξεις των τεχνολογιών νέας γενιάς, όπως λόγου χάρη της 
κυµατικής, της αιολικής και της παλιρροϊκής ενέργειας. Οι εργασίες ενδείκνυται να 
ενταχθούν στο πλαίσιο του Φόρουµ της Φλωρεντίας, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ, ENTSO-Ε), και να βασιστούν στις εργασίες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (EEGI) και την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Πρωτοβουλία για την 
Αιολική Ενέργεια (European Industrial Wind Initiative). 

4.2.2. Υποδοµή ευρωπαϊκού δικτύου µεταφοράς CO2 

Σε αυτό το πεδίο προτεραιότητας περιλαµβάνεται η εξέταση των τεχνικών και πρακτικών 
λεπτοµερειών δικτύου µεταφοράς CO2 και η επίτευξη συµφωνίας επ’ αυτών. Περαιτέρω 
έρευνα, που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Πρωτοβουλία για τη ∆έσµευση, 
Μεταφορά και Αποθήκευση CO2, η οποία δροµολογήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, θα 
καταστήσει δυνατή την έγκαιρη έναρξη του προγραµµατισµού και της ανάπτυξης της 
υποδοµής αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενη εγκαινίαση της 
εµπορικής εκµετάλλευσης της τεχνολογίας µετά το 2020. Θα υποστηριχθεί επίσης η 
περιφερειακή συνεργασία, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη συντονιστικών υπηρεσιών για τη 
µελλοντική ευρωπαϊκή υποδοµή. 

4.3. Από τις προτεραιότητες στα έργα  

Οι προαναφερόµενες προτεραιότητες πρέπει να µετουσιωθούν σε συγκεκριµένα σχέδια έργων 
και να καταλήξουν στη συγκρότηση κυλιόµενου προγράµµατος. Οι πρώτοι κατάλογοι 
σχεδίων έργων πρέπει να είναι έτοιµοι κατά τη διάρκεια του 2012 και εν συνεχεία να 
επικαιροποιούνται ανά διετία, ούτως ώστε να τροφοδοτούν την τακτική επικαιροποίηση των 
δεκαετών προγραµµάτων ανάπτυξης δικτύων (TYNDP). 

Τα σχέδια έργων πρέπει να προσδιορίζονται και να ιεραρχούνται µε βάση συµφωνηµένα και 
διαφανή κριτήρια που να έχουν ως αποτέλεσµα την επιλογή περιορισµένου πλήθους 
σχεδίων έργων. Η Επιτροπή προτείνει ως βάση των εργασιών τα ακόλουθα κριτήρια, τα 
οποία πρέπει να τελειοποιηθούν και να συµφωνηθούν µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως 
δε µε τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER): 

– Ηλεκτρική ενέργεια: συµβολή στην ασφάλεια του εφοδιασµού µε ηλεκτρική 
ενέργεια· δυναµικότητα σύνδεσης µε ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και 
µεταφοράς αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας στα µεγάλα κέντρα 
κατανάλωσης/αποθήκευσης· αύξηση της ενοποίησης της αγοράς και του 
ανταγωνισµού· συµβολή στην ενεργειακή απόδοση και στην ευφυή χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

– Φυσικό αέριο: διαφοροποίηση, µε προτεραιότητα στη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασµού, των προµηθευόντων εταίρων και των οδεύσεων· καθώς και κλιµάκωση 
του ανταγωνισµού µε άνοδο του επιπέδου διασύνδεσης, αύξηση της ενοποίησης της 
αγοράς και µείωση της συγκέντρωσης στην αγορά. 

Τα σχέδια έργων που θα προσδιοριστούν θα εξετάζονται σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλίζεται 
η συνοχή µεταξύ των προτεραιοτήτων και των περιφερειών και θα ιεραρχούνται ανάλογα 
µε το πόσο επείγοντα είναι σε σχέση µε τη συµβολή τους στην τήρηση των προτεραιοτήτων 
και στην επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Κάθε σχέδιο έργου που πληροί τα κριτήρια θα 
χαρακτηρίζεται «έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Ο χαρακτηρισµός αυτός θα αποτελεί τη 
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βάση για περαιτέρω αξιολόγηση23 και συνεκτίµηση στο πλαίσιο των δράσεων που 
περιγράφονται στα επόµενα κεφάλαια. Ο χαρακτηρισµός ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
θα συνεπάγεται πολιτική προτεραιότητά του. 

5. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

5.1. Περιφερειακές οµαδοποιήσεις 

Η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ιασύνδεσης των Ενεργειακών Αγορών 
της Βαλτικής (BEMIP) ή της Πρωτοβουλίας των χωρών των βόρειων θαλασσών για 
Υπεράκτιο Σύστηµα (North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, NSCOGI) έχει 
συµβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις περιφερειακές 
προτεραιότητες και την υλοποίησή τους. Η υποχρεωτική περιφερειακή συνεργασία που έχει 
προβλεφθεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα συµβάλει στην επίσπευση της 
ενοποίησης της αγοράς, ενώ η περιφερειακή προσέγγιση ήταν επωφελής για το πρώτο 
δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες ειδικές περιφερειακές πλατφόρµες θα είναι χρήσιµες για να 
διευκολύνουν τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
καθορισµένων προτεραιοτήτων και την κατάστρωση των επενδυτικών σχεδίων και 
συγκεκριµένων σχεδίων έργων. Ο ρόλος των υφιστάµενων περιφερειακών πρωτοβουλιών 
που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να ενισχυθεί, κατά 
περίπτωση, µε καθήκοντα που σχετίζονται µε το προγραµµατισµό των υποδοµών, ενώ είναι 
επίσης δυνατόν να προτείνονται, όπου χρειάζεται, ad hoc περιφερειακές δοµές. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι στρατηγικές της ΕΕ για τις καλούµενες «µακροπεριφέρειες» (π.χ. της Βαλτικής 
Θάλασσας ή του ∆ούναβη) είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ως πλατφόρµες συνεργασίας 
για να συµφωνηθούν διακρατικής κλίµακας σχέδια διατοµεακών έργων. 

Εν προκειµένω, για να εγκαινιάσει τη νέα µέθοδο περιφερειακού προγραµµατισµού σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, η Επιτροπή προτίθεται να συστήσει Οµάδα Υψηλού Επιπέδου 
που να βασίζεται στη συνεργασία των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης, π.χ. της 
οµάδας του Visegrad24, και να αναλάβει την εκπόνηση σχεδίου δράσης, κατά τη διάρκεια του 
2011, για συνδέσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
τους άξονες Βορρά – Νότου και Ανατολής-∆ύσης. 

5.2. Ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης 

Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να υποβάλει 
προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης», ανταποκρινόµενο στις συχνές 
εκκλήσεις του κλάδου για µέτρα εκ µέρους της ΕΕ που να διευκολύνουν τις διαδικασίες 
αδειοδότησης. 

Ανταποκρινόµενη στην ανάγκη αυτή, η Επιτροπή θα προτείνει, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, τη θέσπιση µέτρων για την αδειοδότηση των σχεδίων έργων «ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος», µε τα οποία θα απλουστευθεί, θα συντονίζεται καλύτερα και θα 

 
23 Οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε 

την κοινή µέθοδο που αναφέρεται στο επόµενο κεφάλαιο. 
24 Βλ. τη ∆ιακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης των χωρών V4 για την Ενεργειακή 

Ασφάλεια, της 24ης Φεβρουαρίου 2010. 
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βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης, ενώ θα διασφαλίζεται η τήρηση των 
προτύπων για την ασφάλεια και την προστασία και η πλήρης συµµόρφωση µε την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ25. Οι απλουστευµένες και βελτιωµένες διαδικασίες 
αναµένεται να διασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση των προσδιορισµένων έργων υποδοµής, 
χωρίς τα οποία η ΕΕ δεν θα επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιµατικούς στόχους της. 
Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια για όλους τους 
ενδιαφεροµένους που εµπλέκονται και θα διευκολύνουν τη συµµετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς θα προβλέπουν ανοικτούς και διαφανείς διαλόγους σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που θα ενισχύουν την εµπιστοσύνη της κοινής 
γνώµης και την αποδοχή των εγκαταστάσεων από αυτήν. 

Η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι δυνατόν να επιτευχθεί ως εξής: 

1. Συγκρότηση ενιαίας αρχής επαφών («µονοαπευθυντική θυρίδα») ανά σχέδιο έργου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η οποία να χρησιµεύει ως ενιαία διεπαφή µεταξύ των 
φορέων ανάπτυξης έργων και των αρµόδιων αρχών που εµπλέκονται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, µε την επιφύλαξη των οικείων αρµοδιοτήτων. Η 
αρχή αυτή θα είναι επιφορτισµένη µε τον συντονισµό ολόκληρης της διαδικασίας 
αδειοδότησης συγκεκριµένου σχεδίου έργου και τη διάδοση των απαραίτητων 
πληροφοριών σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στα ενδιαφερόµενα µέρη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη θα έχουν 
πλήρη αρµοδιότητα για την εκχώρηση εξουσιών λήψης αποφάσεων στα διάφορα 
επίπεδα του διοικητικού µηχανισµού και βαθµίδες κυβέρνησης. Για τα διασυνοριακά 
έργα, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα συντονισµένων ή κοινών διαδικασιών26 
προκειµένου να βελτιώνεται ο σχεδιασµός των έργων αυτών και να επιταχύνεται η 
τελική αδειοδότησή τους. 

2. ∆ιερεύνηση της καθιέρωσης µέγιστης προθεσµίας για τη λήψη της τελικής θετικής 
ή αρνητικής απόφασης αδειοδότησης από την αρµόδια αρχή. ∆εδοµένου ότι συχνά 
σηµειώνονται καθυστερήσεις που οφείλονται στην κακοδιοίκηση, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι κάθε απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώνεται εντός 
συγκεκριµένης προθεσµίας, τηρώντας όµως πλήρως τα εφαρµοστέα νοµικά 
καθεστώτα των κρατών µελών και το δίκαιο της ΕΕ. Στο προτεινόµενο 
χρονοδιάγραµµα πρέπει να προβλέπεται η έγκαιρη και αποτελεσµατική συµµετοχή 
του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και να αποσαφηνίζονται και 
να ενισχύονται τα δικαιώµατα των πολιτών να προσφεύγουν κατά αποφάσεων των 
αρχών, τα οποία πρέπει ταυτόχρονα να είναι σαφώς ενταγµένα στο συνολικό 
χρονοδιάγραµµα. Θα διερευνηθεί επίσης κατά πόσον, σε περίπτωση που δεν ληφθεί 
απόφαση εντός της καθορισµένης προθεσµίας, θα είναι δυνατόν να εκχωρούνται 
ειδικές εξουσίες σε αρχή καθοριζόµενη από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, η οποία 
να λαµβάνει την τελική θετική ή αρνητική απόφαση εντός τακτής προθεσµίας. 

3. Χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών για την αύξηση της διαφάνειας και της 
προβλεψιµότητας της διαδικασίας για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (υπουργεία, 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, φορείς ανάπτυξης έργων και θιγόµενος 
πληθυσµός). Οι κατευθυντήριες γραµµές θα στοχεύουν στη βελτίωση της 
επικοινωνίας µε τους πολίτες για να διασφαλίζεται η ορθή κατανόηση του κόστους 

 
25 Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίµησης επιπτώσεων. 
26 Συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της σχετικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. 
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και των οφελών από άποψη περιβαλλοντική, ασφάλειας του εφοδιασµού, κοινωνική 
και οικονοµική, και για να συµµετέχουν όλοι τα ενδιαφερόµενα µέρη σε διαφανή και 
ανοικτή συζήτηση σε πρώιµο στάδιο της διαδικασίας. Ενδέχεται να συµπεριληφθούν 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την αποζηµίωση των θιγόµενων πληθυσµών. Πιο 
συγκεκριµένα, για τις υπεράκτιες διασυνοριακές ενεργειακές εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να εφαρµόζεται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός ώστε να εξασφαλίζεται 
µια χωρίς παρεκκλίσεις, συνεκτική αλλά και πιο τεκµηριωµένη διαδικασία 
προγραµµατισµού. 

4. Προς ενίσχυση των προϋποθέσεων για την έγκαιρη κατασκευή της αναγκαίας 
υποδοµής, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα επιβράβευσης και παροχής 
κινήτρων, ενδεχοµένως και οικονοµικών, στις περιφέρειες ή τα κράτη µέλη που θα 
διευκολύνουν την έγκαιρη έγκριση των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα ήταν 
δυνατόν να διερευνηθούν και άλλοι µηχανισµοί για την από κοινού αξιοποίηση των 
οφελών κατά τα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας27. 

5.3. Καλύτερες µέθοδοι και πληροφορίες για τους ιθύνοντες και τους πολίτες 

Προκειµένου να βοηθήσει τις περιφέρειες και τους ενδιαφερόµενους φορείς στον εντοπισµό 
και την υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θα εκπονήσει ειδικό 
εργαλείο για την υποστήριξη της ασκούµενης πολιτικής και των σχεδίων έργων, το οποίο 
θα συνοδεύει τον προγραµµατισµό των υποδοµών και τις δραστηριότητες ανάπτυξης έργων 
σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν δυνατόν να 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εκπόνηση µοντέλων και προβλέψεων ολόκληρου το 
ενεργειακού συστήµατος και από κοινού για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, 
καθώς και κοινή µέθοδο αξιολόγησης σχεδίων έργων28, η οποία να απηχεί κατάλληλα τις 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις, καλύπτοντας ιδίως τη θωράκιση έναντι 
του κλίµατος, ώστε να διευκολύνεται η ιεράρχηση των έργων. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει 
επίσης τα κράτη µέλη να συντονίζουν σε πρώιµο στάδιο τις ισχύουσες ενωσιακές διαδικασίες 
περιβαλλοντικής εκτίµησης. Επιπλέον, θα εκπονηθούν εργαλεία που θα στοχεύουν στη 
καλύτερη εξήγηση των οφελών συγκεκριµένων σχεδίων έργων στο ευρύτερο κοινό και στη 
συµµετοχή του στη διαδικασία. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να συµπληρώνονται µε ανακοίνωση 
σχετικά µε τα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη των υποδοµών και από τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα για τους καταναλωτές και τους πολίτες, όσον αφορά την ασφάλεια 
του εφοδιασµού, την εξάλειψη των ανθρακούχων εκποµπών του ενεργειακού τοµέα και την 
ενεργειακή απόδοση. 

5.4. ∆ηµιουργία σταθερού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση 

Ακόµη και εάν επιλυθούν όλα τα ζητήµατα αδειοδότησης, εκτιµάται ότι µέχρι το 2020 θα 
παραµείνει ακάλυπτο επενδυτικό κενό περίπου 60 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των µη 
εµπορικών θετικών εξωγενών παραγόντων έργων περιφερειακού ή ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και των κινδύνων που είναι συνυφασµένοι µε τις νέες τεχνολογίες. Η κάλυψη 
του κενού αυτού είναι µεν σηµαντική πρόκληση, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να 
κατασκευαστούν έγκαιρα οι υποδοµές προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, χρειάζεται περαιτέρω 

 
27 Βλ. π.χ. www.reshare.nu 
28 Βλ. π.χ. Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Οδηγός για την ανάλυση κόστους-

οφέλους των επενδυτικών σχεδίων), Ιούλιος 2008: http://ec.europa.eu/regional 
_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional
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ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης της υποδοµής 
και απαιτείται συντονισµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον µετριασµό των 
περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές και των κινδύνων των σχεδίων έργων. 

Η Επιτροπή προτείνει να κινηθεί σε δύο µέτωπα: περαιτέρω βελτίωση των κανόνων 
επιµερισµού του κόστους και βελτιστοποίηση της µόχλευσης της δηµόσιας και ιδιωτικής 
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5.4.1. Μόχλευση ιδιωτικών πόρων µέσω της βελτίωσης του επιµερισµού του κόστους 

Οι υποδοµές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι τοµείς 
υποκείµενοι σε κανονιστική ρύθµιση, των οποίων το επιχειρηµατικό µοντέλο βασίζεται σε 
εισπράξεις από τους χρήστες µε βάση κανονιστικώς ρυθµιζόµενα τιµολόγια ώστε να είναι 
δυνατή η ανάκτηση των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν (αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει»). Αυτή πρέπει να παραµείνει η βασική αρχή και στο µέλλον. 

Σύµφωνα µε την τρίτη δέσµη µέτρων, οι ρυθµιστικές αρχές οφείλουν να παρέχουν τα 
κατάλληλα τιµολογιακά κίνητρα, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, στους 
διαχειριστές δικτύων για να βελτιώνουν τις επιδόσεις των δικτύων, να προωθούν την 
ενοποίηση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασµού και να ενισχύουν τις συναφείς 
δραστηριότητες έρευνας29. Ωστόσο, ο νέος αυτός κανόνας, που θα µπορούσε να καλύψει 
ορισµένες καινοτόµες πτυχές των νέων έργων υποδοµής, δεν έχει προβλεφθεί για να 
αντιµετωπίζονται µεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, κυρίως στον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, όσον αφορά τα υπεράκτια ή τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα. 

Επιπλέον, η τιµολόγηση παραµένει εθνική και, εποµένως, δεν είναι πάντοτε ευνοϊκή για την 
προώθηση ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Στην κανονιστική ρύθµιση πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη ότι, ενίοτε, η πιο αποτελεσµατική προσέγγιση για να αντεπεξέρχεται ο ∆ΣΜ στις 
ανάγκες των πελατών είναι να επενδύσει σε δίκτυο εκτός του εδάφους του. Η καθιέρωση 
αυτών των αρχών επιµερισµού του κόστους ανεξαρτήτως συνόρων είναι το κλειδί για την 
πλήρη ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. 

Αυτό θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς συµφωνηµένες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
δεδοµένου ιδίως ότι απαιτείται µακροπρόθεσµη συνέπεια. Η Επιτροπή προτίθεται να 
υποβάλει, το 2011, κατευθυντήριες γραµµές ή νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τον 
επιµερισµό του κόστους των µεγάλης κλίµακας τεχνολογικά πολύπλοκων ή διασυνοριακών 
έργων, µέσω κανόνων για την τιµολόγηση και τις επενδύσεις. 

Οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να συµφωνήσουν σε κοινές αρχές σχετικά µε τον επιµερισµό του 
κόστους των επενδύσεων διασύνδεσης και τα οικεία τιµολόγια. Στον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πρέπει να διερευνηθεί η ανάγκη ανάπτυξης των µακροπρόθεσµων προθεσµιακών 
αγορών για τη διασυνοριακή δυναµικότητα µεταφοράς, ενώ στον τοµέα του φυσικού αερίου, 
το επενδυτικό κόστος είναι δυνατόν να επιµερίζεται στους ∆ΣΜ γειτονικών χωρών, όσον 
αφορά τόσο τις συνήθεις (µε βάση την ζήτηση στην αγορά) επενδύσεις, όσο και εκείνες που 
υπαγορεύονται από λόγους ασφάλειας του εφοδιασµού.  

 
29 Σύµφωνα µε το άρθρο 37 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το άρθρο 41 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 
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5.4.2. Βελτιστοποίηση της µόχλευσης δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων µέσω του µετριασµού 
των επενδυτικών κινδύνων 

Κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισµού, η Επιτροπή υπογράµµισε την ανάγκη να 
µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών παρεµβάσεων 
προσδίδοντάς σε αυτές καταλυτικό ρόλο για την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη 
µόχλευση δηµόσιων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών πόρων για έργα υποδοµής ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Προς τούτο απαιτείται να µεγιστοποιηθούν τα δυνατά οφέλη για την κοινωνία 
λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµένους πόρους, να µειωθούν οι περιορισµοί που 
αντιµετωπίζουν οι επενδυτές, να µετριαστούν οι κίνδυνοι των σχεδίων έργων, να µειωθεί το 
κόστος χρηµατοδότησης και να αυξηθεί η πρόσβαση σε κεφάλαια. Προτείνεται η ακόλουθη 
«διµέτωπη» προσέγγιση: 

Πρώτον, η Επιτροπή θα συνεχίσει την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ µε διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και θα βασίζεται στις υπάρχουσες κοινές πρωτοβουλίες 
οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας30. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη συνεργειών µε αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα και θα εξετάσει τη δυνατότητα να 
προσαρµοστούν στον τοµέα των ενεργειακών υποδοµών οι βασικές αρχές ορισµένων από 
αυτά.  

∆εύτερον, η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της πρότασης για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετά το 2013, που πρέπει να υποβάλει τον Ιούνιο του 2011, και αφού 
λάβει υπόψη της τα αποτελέσµατα της αναθεώρησης του προϋπολογισµού31 όσον αφορά την 
ενσωµάτωση των ενεργειακών προτεραιοτήτων σε διάφορα προγράµµατα, προτίθεται να 
προτείνει νέο σύνολο χρηµατοδοτικών µέσων. Αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να 
συνδυάζουν υπάρχοντες και καινοτόµους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που είναι 
διαφορετικοί, ευέλικτοι και προσαρµοσµένοι για την κάλυψη των ιδιαίτερων 
οικονοµικών κινδύνων και αναγκών που αντιµετωπίζουν τα έργα κατά τα διάφορα 
στάδια εκτέλεσής τους. Πέραν των παραδοσιακών µορφών στήριξης (επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου), ενδέχεται να προταθούν βασιζόµενες στην αγορά καινοτόµες λύσεις 
για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος ιδίων κεφαλαίων και τη χρηµατοδότηση µε δανεισµό. 
Συγκεκριµένα, θα εξετασθούν κυρίως οι ακόλουθες επιλογές: συµµετοχή στο µετοχικό 
κεφάλαιο και στήριξη ταµείων υποδοµής, στοχευµένες διευκολύνσεις για την έκδοση 
οµολόγων έργου, δοκιµαστική επιλογή προηγµένου µηχανισµού πληρωµών ανάλογα µε τη 
δυναµικότητα του δικτύου, µέσα επιµερισµού του κινδύνου (ιδιαίτερα νέων τεχνολογικών 
κινδύνων) και εγγυήσεις δανείων για συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα που συµβάλλουν στην εκπλήρωση 
των στόχων για το 2020 ή σε έργα εκατέρωθεν των συνόρων κρατών µελών της ΕΕ και σε 
έργα που διευκολύνουν την έναρξη εµπορικής εκµετάλλευσης νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. 
τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα, καθώς και σε άλλα έργα των οποίων τα οφέλη για 
ολόκληρη την ΕΕ δεν είναι δυνατόν να επιτύχει η αγορά από µόνη της. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΡΕΙΑ  

Οι περιορισµοί των δυνατοτήτων δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης κατά τα επόµενα 
χρόνια δεν επιτρέπεται να αποτελούν δικαιολογία για την αναβολή της κατασκευής της 

 
30 Συγκεκριµένα τα εξής: Marguerite, µέσο εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ, χρηµατοδοτική 

διευκόλυνση καταµερισµού των κινδύνων, Jessica, Jaspers. 
31 Αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2010. 
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διαπιστωµένα απαραίτητης υποδοµής και των αντίστοιχων επενδύσεων. Οι επενδύσεις του 
σήµερα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για µελλοντικές εξοικονοµήσεις, µειώνοντας 
έτσι το συνολικό κόστος της επίτευξης των στόχων της πολιτικής µας. 

Με βάση τις απόψεις που θα εκφράσουν τα θεσµικά όργανα και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
σχετικά µε το παρόν προσχέδιο, η Επιτροπή προτίθεται να προετοιµάσει, εντός του 2011, 
κατάλληλες πρωτοβουλίες, ως µέρος των προτάσεών της για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Οι προτάσεις αυτές θα πραγµατεύονται τα ρυθµιστικά και 
οικονοµικά ζητήµατα που επισηµαίνονται στην ανακοίνωση, κυρίως µέσω Χρηµατοδοτικού 
Μέσου Ενεργειακής Ασφάλειας και Υποδοµής και της ενσωµάτωσης των ενεργειακών 
προτεραιοτήτων σε διαφορετικά προγράµµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προτεινόµενες προτεραιότητες ενεργειακής υποδοµής για το 2020 και µετέπειτα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν παράρτηµα παρέχονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες υποδοµών, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της ανακοίνωσης, την πρόοδο 
υλοποίησής τους και τα επόµενα βήµατα που χρειάζονται. Οι προτεραιότητες επιλέχθηκαν µε 
βάση τις µεγάλες αλλαγές και προκλήσεις τις οποίες θα αντιµετωπίσει ο ενεργειακός τοµέας 
της Ευρώπης τις επόµενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από τις αβεβαιότητες στην προσφορά και τη 
ζήτηση ορισµένων ενεργειακών πηγών. 

Στο τµήµα 2 παρουσιάζονται οι αναµενόµενες εξελίξεις της προσφοράς και της ζήτησης για 
κάθε τοµέα ενέργειας που καλύπτει η παρούσα ανακοίνωση. Τα σενάρια βασίζονται στις 
προβλέψεις «Ενεργειακές εξελίξεις ως το 2030 - επικαιροποίηση 2009»32, που εξαρτώνται 
από το πλαίσιο µοντελοποίησης PRIMES, αλλά λαµβάνονται επίσης υπόψη σενάρια που 
εκπονήθηκαν από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Το σενάριο αναφοράς PRIMES για το 2020 
βασίζεται σε σύνολο συµφωνηµένων πολιτικών της ΕΕ, συγκεκριµένα σε δύο νοµικά 
δεσµευτικούς στόχους (20% µερίδιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας και 20% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2020 σε σύγκριση 
µε το 1990), ενώ η γραµµή αναφοράς PRIMES βασίζεται µόνο στη συνέχιση των ήδη 
εφαρµοζόµενων πολιτικών, µε τις οποίες δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Για την περίοδο 
2020-2030, η υπόθεση εργασίας του µοντέλου PRIMES είναι ότι δεν θα ληφθούν νέα µέτρα 
πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό των σηµαντικότερων 
τάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης των υποδοµών κατά τις 
προσεχείς δεκαετίες33. 

Στις τµήµατα 3 και 4 παρουσιάζονται οι προτεραιότητες υποδοµής (χάρτης 1) που 
προσδιορίζονται στην ανακοίνωση, αναλύοντας την κατάσταση και τις προκλήσεις κάθε 
περίπτωσης και παρέχοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνικές εξηγήσεις σχετικά µε τις συστάσεις 
που περιέχονται στην ανακοίνωση. Εννοείται ότι οι παρουσιάσεις των προτεραιοτήτων 
ποικίλλουν ως προς: 

– Τον χαρακτήρα και την ωριµότητα: ορισµένες προτεραιότητες αφορούν πολύ 
συγκεκριµένα έργα υποδοµής, τα οποία ενδεχοµένως να είναι, σε µερικές 
περιπτώσεις, σε πολύ προχωρηµένο στάδιο όσον αφορά την προετοιµασία και την 
εκτέλεσή τους. Άλλες προτεραιότητες καλύπτουν ευρύτερες και, συχνά, νέες 
βασικές ιδέες, οι οποίες θα χρειαστούν σηµαντική περαιτέρω επεξεργασία προτού 
µετουσιωθούν σε συγκεκριµένα σχέδια έργων. 

– Το πεδίο εφαρµογής: οι περισσότερες προτεραιότητες εστιάζονται σε συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιφέρεια, ενώ τόσο οι αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τα 
δίκτυα µεταφοράς CO2 δυνητικά καλύπτουν πολλά, αν όχι όλα τα κράτη µέλη. Τα 
ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα αποτελούν, ωστόσο, θεµατική προτεραιότητα που 
καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. 

 
32 http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf 
33 Χωρίς περαιτέρω µέτρα πολιτικής και µε ορισµένες παραδοχές. 
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– Το επίπεδο ανάληψης δέσµευσης που προτείνεται στις συστάσεις: ανάλογα µε τον 
χαρακτήρα και την ωριµότητα των προτεραιοτήτων, οι συστάσεις επικεντρώνονται 
σε συγκεκριµένες εξελίξεις ή αφορούν ευρύτερο φάσµα θεµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της περιφερειακής συνεργασίας, του 
προγραµµατισµού και της ρύθµισης, της τυποποίησης και του σχεδιασµού της 
αγοράς ή της έρευνας και ανάπτυξης. 

– 
Χάρτης 1: ∆ιάδροµοι προτεραιότητας για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο 
και το πετρέλαιο 
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2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Από τη τελευταία επικαιροποίηση των προβλέψεων «Ενεργειακές εξελίξεις ως το 2030 – 
επικαιροποίηση 2009»34, που βασίζεται στο πλαίσιο µοντελοποίησης PRIMES, προκύπτει 
ελαφρά αύξηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τώρα έως το 2030 σύµφωνα µε 
την καλούµενη βασική γραµµή (σχήµα 1), ενώ η αύξηση αναµένεται να παραµείνει σε 
µεγάλο βαθµό αµετάβλητη σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς35 (σχήµα 2). Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι σε αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν συνεκτιµηθεί πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης που θα εφαρµοστούν από το 2010, ενδεχόµενη κλιµάκωση του στόχου µείωσης 
των εκποµπών έως 30% µέχρι το 202036 ή πρόσθετες πολιτικές για τις µεταφορές πέραν του 
κανονισµού για το CO2 και τις εκποµπές από τα αυτοκίνητα. Συνεπώς, πρέπει µάλλον να 
θεωρηθούν ως ανώτατα όρια για την αναµενόµενη ενεργειακή ζήτηση. 
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Σχήµα 1: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά 
καύσιµο (εκατοµµύρια ΤΙΠ), βασική γραµµή 

PRIMES  

Σχήµα 2: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά 
καύσιµο (εκατοµµύρια ΤΙΠ), σενάριο αναφοράς 

PRIMES 

 
34 http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf 
35 Η υπόθεση εργασίας αυτού του σεναρίου είναι ότι θα επιτευχθούν οι δύο δεσµευτικοί στόχοι για τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη µείωση των εκποµπών. Σύµφωνα µε τη βασική γραµµή PRIMES, 
που βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στη συνέχιση των ήδη εφαρµοζόµενων πολιτικών, οι στόχοι 
αυτοί δεν επιτυγχάνονται. 

36 Για λεπτοµερέστερη ανάλυση των συνεπειών, βλ. έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την 
ανακοίνωσή της «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου και εκτίµηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα» - COM (2010) 265. Βασικές πληροφορίες 
και αναλύσεις Μέρος ΙΙ–SEC (2010) 650. 
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Σχήµα 3: Κατανάλωση ορυκτών καυσίµων ανάλογα µε την προέλευση, στην ΕΕ-27, σε εκατοµµύρια ΤΙΠ 

(συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων πλοίων), 
σενάριο αναφοράς PRIMES 

Σύµφωνα µε αυτά τα σενάρια, το µερίδιο του άνθρακα και του πετρελαίου στο συνολικό 
ενεργειακό µείγµα µειώνεται από τώρα έως το 2030, ενώ η ζήτηση του φυσικού αερίου 
παραµένει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητη έως το 2030. Το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην κατανάλωση, τόσο πρωτογενούς όσο και τελικής, αναµένεται να αυξηθεί, ενώ 
αναµένεται να παραµείνει αµετάβλητο το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας, περίπου 14% της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα 
θα συνεχίσει να είναι υψηλή όσον αφορά το πετρέλαιο και τον άνθρακα και θα αυξηθεί όσον 
αφορά το φυσικό αέριο, όπως εµφαίνεται στο σχήµα 3. 

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η εξάρτηση από τις εισαγωγές είναι ήδη υψηλή και θα 
συνεχίσει την ανοδική πορεία της, για να ανέλθει σε 73-79% της κατανάλωσης το 2020 και 
σε 81-89%37 έως το 2030, κυρίως λόγω της εξάντλησης των εγχώριων πόρων. Με βάση τα 
διάφορα σενάρια, η ανάγκη πρόσθετων εισαγωγών κυµαίνεται από 44 µέχρι 148 εκατοµµύρια 
ΤΙΠ έως το 2020 και από 61 µέχρι 221 εκατοµµύρια ΤΙΠ έως το 2030 (σε σύγκριση µε το 
2005). 

Θα απαιτηθεί αυξηµένη ευελιξία λόγω του αυξανόµενου ρόλου του φυσικού αερίου ως 
πρωτογενούς εφεδρικού καυσίµου για τη µεταβλητή ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό σηµαίνει πιο 
ευέλικτη χρήση των συστηµάτων αγωγών, ανάγκη πρόσθετων δυναµικοτήτων αποθήκευσης, 
τόσο από πλευράς ωφέλιµου όγκου, όσο και δυναµικοτήτων απόληψης και έγχυσης, και 
ανάγκη για ευέλικτες προµήθειες, όπως π.χ. ΥΦΑ/CNG. 

 
37 Όλα τα χαµηλότερα ποσοστά αφορούν το σενάριο αναφοράς PRIMES, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά 

προέρχονται από το Eurogas Environmental Scenario που δηµοσιεύτηκε το Μάιο του 2010 και 
βασίζεται στη συµπίληση εκ των κάτω προς τα άνω των εκτιµήσεων των µελών της Eurogas. 
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∆υνάµει του κανονισµού για την ασφάλεια του εφοδιασµού, που εκδόθηκε προσφάτως, 
απαιτούνται επενδύσεις σε υποδοµές για την κλιµάκωση της ικανότητας αποκατάστασης και 
την ανθεκτικότητας του συστήµατος φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής του 
εφοδιασµού. Τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν δύο κριτήρια για τις υποδοµές: N-1 και 
αντίστροφη ροή. Ο δείκτης Ν-1 δηλώνει την τεχνική ικανότητα της υποδοµής φυσικού 
αερίου να ικανοποιεί τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής του 
εφοδιασµού από τη µεγαλύτερη υποδοµή φυσικού αερίου, επί µία ηµέρα µε εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση αερίου που συµβαίνει µε στατιστική πιθανότητα µία φορά κάθε είκοσι έτη. Το 
κριτήριο Ν-1 επιτρέπεται να τηρείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και τα κράτη µέλη 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µέτρα για την παραγωγή ή τη διαχείριση της 
ζήτησης. ∆υνάµει του κανονισµού πρέπει επίσης να είναι διαθέσιµη µόνιµη υλική 
δυναµικότητα αµφίδροµης ροής σε όλες τις διασυνοριακές διασυνδέσεις µεταξύ των κρατών 
µελών (µε εξαίρεση τις συνδέσεις για το ΥΦΑ, την παραγωγή ή τη διανοµή). 

Επί του παρόντος πέντε χώρες δεν πληρούν τα κριτήριο N-1 (Βουλγαρία, Σλοβενία, 
Λιθουανία, Ιρλανδία και Φινλανδία), λαµβανοµένων υπόψη των υπό εξέλιξη έργων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράµµατος Ανάκαµψης αλλά εξαιρουµένων των 
µέτρων για τη ζήτηση38. Όσον αφορά τις επενδύσεις για την αντίστροφη ροή φυσικού αερίου, 
σύµφωνα µε τη µελέτη Gas Transmission Europe σχετικά µε την αντίστροφη ροή φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη (Ιούλιος 2009), 45 έργα στην Ευρώπη έχουν χαρακτηριστεί ως ζωτικής 
σηµασίας για την ενίσχυση της αντίστροφης ροής εντός και µεταξύ των κρατών µελών και 
για τη διασφάλιση µεγαλύτερης ευελιξίας στη µεταφορά φυσικού αερίου όπου αυτό είναι 
αναγκαίο. Η κύρια πρόκληση είναι να χρηµατοδοτηθούν σχέδια έργων προς εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων σχετικά µε τις υποδοµές, ιδίως όταν οι υποδοµές δεν απαιτούνται από την 
αγορά. 

Αναµένεται να σηµειωθούν παράλληλα δύο διαφορετικές εξελίξεις όσον αφορά τη ζήτηση 
για πετρέλαιο: πτώση στις χώρες της ΕΕ-15 και συνεχής αύξηση στα νέα κράτη µέλη, όπου η 
ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί κατά 7,8% µεταξύ 2010 και 2020. 

Οι κύριες προκλήσεις για τις υποδοµές ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αυξανόµενη ζήτηση και 
τα αυξανόµενα µερίδια ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, πέραν των πρόσθετων 
αναγκών για ενοποίηση της αγοράς και ασφάλεια του εφοδιασµού. Η ακαθάριστη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί στην ΕΕ-27 κατά τουλάχιστον 20%, από 
περίπου 3.362 TWh το 2007 σε 4.073 TWh το 2030 σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς 
PRIMES και σε 4.192 TWh σύµφωνα µε τη βασική γραµµή PRIMES, ακόµη και αν δεν 
συνεκτιµηθούν οι πιθανές συνέπειες από τη σηµαντική ανάπτυξη των µεταφορών µε 
ηλεκτρικούς κινητήρες. Το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να είναι περίπου 33% το 2020 σύµφωνα µε το 
σενάριο αναφοράς, ποσοστό το οποίο ενδέχεται να προέρχεται κατά περίπου 16%39 από 
µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές (αιολική και ηλιακή). 

Στο σχήµα 4 εµφαίνεται η εξέλιξη της ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
πηγή ενέργειας, σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς PRIMES, για την περίοδο 2010-2030. 

 
38 Βλ. εκτίµηση επιπτώσεων : http://ec.europa.eu/energy/security/gas/new_proposals_en.htm 
39 Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2030 είναι 36% και 20%. Σηµειώνεται ότι στο σενάριο αναφοράς για το 

2030 δεν λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές µελλοντικές πολιτικές για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
στην ΕΕ ή στα κράτη µέλη µετά το 2020. 
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Σχήµα 4: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2000-2030 ανά πηγή ενέργειας, σε TWh (αριστερά) 
και τα αντίστοιχα µερίδια των πηγών ενέργειας σε % (δεξιά), σενάριο αναφοράς PRIMES  

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το χρονικό ορίζοντα µέχρι το 2020 παρέχονται από τα 
εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΕΣ∆ΑΕ), τα οποία τα κράτη µέλη 
οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
Με βάση τα πρώτα 23 εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και σε 
συµφωνία σε µεγάλο βαθµό µε τα αποτελέσµατα του σεναρίου αναφοράς PRIMES για το 
2020, στα 23 αυτά κράτη µέλη40 θα υπάρχουν περίπου 460 GW εγκατεστηµένης ισχύος 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το εν λόγω έτος, έναντι µόνο 244 GW 
περίπου που είναι σήµερα41. Περίπου το 63% συνολικής αυτής ποσότητας θα προέρχεται από 
τις µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: αιολική (200 GW, ή 43%) και ηλιακή (90 GW, 
εκ των οποίων περίπου 7 GW, ή 20%, από συγκεντρωτικά ηλιακά συστήµατα) (πίνακας 1). 

Είδος ΑΠΕ Εγκατεστηµένη 
ισχύς το 2010 (GW) 

Εγκατεστηµένη 
ισχύς το 2020 (GW) 

Μερίδιο το 2020 
(%) 

Μεταβολή 2010-
2020 (%) 

Υδροηλεκτρική 116,9 134,2 29% 15% 

Αιολική 82,6 201 43% 143% 

Ηλιακή 25,8 90 19% 249% 

Βιοµάζα 21,2 37,7 8% 78% 

Λοιπές 1 3,6 1% 260% 

ΣΥΝΟΛΟ 247,5 466,5 100% 88% 

Πίνακας 1: Προβλεπόµενη εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος από ανανεώσιµες πηγές, σε GW, 2010-2020 

 
40 Βέλγιο, Βουλγαρία, ∆ανία, Γερµανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κύπρος. 

41 "Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the 
European Member States", (Προβλέψεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως δηµοσιεύθηκαν στα 
εθνικά σχέδια δράσης των κρατών µελών για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ) επικαιροποιηµένες για 
19 χώρες. L.W.M. Beurskens, M. Hekkenberg. Energy Research Centre of the Netherlands, 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος. 10 Σεπτεµβρίου 2010. ∆ηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα: 
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069.pdf 

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069.pdf
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Από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αναµένεται να παράγονται στα 23 κράτη µέλη 
περισσότερα από 1.150 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων περίπου το 50% από 
µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές (πίνακας 2) 

Είδος ΑΠΕ Ηλεκτροπαραγωγή 
το 2010 (TWh) 

Ηλεκτροπαραγωγή 
το 2020 (TWh) 

Μερίδιο το 2020 
(%) 

Μεταβολή 2010-
2020 (%) 

Υδροηλεκτρική 342,1 364,7 32% 7% 

Αιολική 160,2 465,8 40% 191% 

Βιοµάζα 103,1 203 18% 97% 

Ηλιακή 21 102 9% 386% 

Λοιπές 6,5 16,4 1% 152% 

ΣΥΝΟΛΟ 632,9 1151,9 100% 82% 

Πίνακας 2: Προβλεπόµενη εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, σε GW, 2010-2020 

Τα µεγαλύτερο µέρος της αύξησης της δυναµικότητας και της παραγωγής από αιολική 
ενέργεια θα είναι συγκεντρωµένο στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, ενώ η αύξηση της δυναµικότητας και της παραγωγής 
από ηλιακή ενέργεια θα είναι σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό συγκεντρωµένη στη Γερµανία και 
την Ισπανία και, σε µικρότερο βαθµό, στην Ιταλία και τη Γαλλία. 

Παράλληλα µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα ορυκτά καύσιµα θα συνεχίσουν να 
διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να εξασφαλιστεί η 
συµβατότητα της χρήσης ορυκτών καυσίµων στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της 
βιοµηχανίας µε τις απαιτήσεις µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, θα απαιτηθεί η εφαρµογή 
της δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) σε µεγάλη και πανευρωπαϊκή κλίµακα. Κατά 
τα σενάρια PRIMES προβλέπεται η µεταφορά περίπου 36 εκατοµµυρίων τόνων CO2 µέχρι το 
2020, µε βάση τις υφιστάµενες πολιτικές, και 50-272 εκατοµµυρίων τόνων42 µέχρι το 2030, 
καθώς θα έχει εξαπλωθεί η τεχνολογία CCS. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση που διενεργήθηκε από την KEMA και το πανεπιστήµιο Imperial 
College του Λονδίνου µε βάση το σενάριο αναφοράς PRIMES, η δυναµικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής το 2020 θα επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης αιχµής σε όλα σχεδόν τα 
κράτη µέλη, παρά την ανάπτυξη της µεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας (χάρτες 2 και 3)43. Μολονότι τα κράτη µέλη δεν θα χρειάζονται, βάσει των 
προαναφεροµένων, εισαγωγές για να εγγυώνται την ασφάλεια του εφοδιασµού τους, 
περισσότερη ενοποίηση των 27 ευρωπαϊκών συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας θα µπορούσε 

 
42 50 εκατοµ. τόνοι σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς PRIMES και 272 εκατοµ. τόνοι σύµφωνα µε τη 

βασική γραµµή PRIMES, λόγω της υψηλότερης τιµής του CO2. 
43 Οι χάρτες δείχνουν τα περιθώρια δυναµικότητας, δηλαδή τον λόγο της αµετάβλητης δυναµικότητας 

(εκτός δυναµικότητας από µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας)/το σύνολο της δυναµικότητας 
(συµπεριλαµβανοµένης της δυναµικότητας από µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) σε σύγκριση 
προς την αιχµή ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το µοντέλο της KEMA και του 
πανεπιστήµιο Imperial College του Λονδίνου για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία και την 
Ελβετία το 2020, µε βάση το σενάριο αναφοράς PRIMES (πηγή: KEMA και Imperial College του 
Λονδίνου). 
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να µειώσει σηµαντικά τις τιµές και να αυξήσει τη συνολική απόδοση, επειδή θα µείωνε το 
κόστος εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

Χάρτης 2: Αµετάβλητη δυναµικότητα έναντι 
ζήτησης αιχµής το 2020, σενάριο αναφοράς 

PRIMES Χάρτης 3: Συνολική δυναµικότητα έναντι ζήτησης 
αιχµής το 2020, σενάριο αναφοράς PRIMES 

Η εξέλιξη των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας εµφαίνεται στους χάρτες 4 
και 544. Σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς PRIMES, η γενική σηµερινή κατάσταση των 
εξαγωγών και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας µάλλον θα παραµείνει ως έχει µέχρι το 2020 
στα περισσότερα κράτη µέλη. 

 
Χάρτης 4: Κατάσταση των εισαγωγών µείον τις 
εξαγωγές κατά τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος-

Μάρτιος) 2020, 
σενάριο αναφοράς PRIMES 

Χάρτης 5: Κατάσταση των εισαγωγών µείον τις 
εξαγωγές κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος-

Σεπτέµβριος) 2020, 
σενάριο αναφοράς PRIMES 

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα τις ακόλουθες απαιτήσεις δυναµικότητας διασύνδεσης µεταξύ 
των κρατών µελών, µε βάση τη βελτιστοποίηση του υφιστάµενου ευρωπαϊκού 
διασυνδεδεµένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όπως περιγράφεται στο πιλοτικό δεκαετές 
πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων45 που εκπόνησε το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ (χάρτης 6). Πρέπει ωστόσο 
να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές έχουν υπολογιστεί µε βάση απλουστευτικές 
παραδοχές46 και πρέπει να θεωρηθούν ως ενδεικτικές και µόνο. Εξάλλου, είναι δυνατόν να 

 
44 Πηγή: KEMA και Imperial College του Λονδίνου. 
45 https://www.entsoe.eu/index.php?id=282 
46 Για τη µοντελοποίηση του δικτύου από το Imperial College του Λονδίνου και την KEMA 

χρησιµοποιείται «κεντροβαρική» προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία το ηλεκτρικό δίκτυο κάθε 
κράτους µέλους εκπροσωπείται από ένα µόνο κόµβο, από και προς τον οποίο υπολογίζεται η 
δυναµικότητα µεταφοράς. Στο οικείο επενδυτικό µοντέλο συγκρίνεται το κόστος επέκτασης του 
δικτύου µεταξύ των κρατών µελών µε το κόστος των επενδύσεων σε πρόσθετη δυναµικότητα 
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διαφέρουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, εάν βελτιστοποιηθεί το ευρωπαϊκό ενεργειακό 
σύστηµα µε βάση εξ υπαρχής σχεδιασµό πλήρως ενοποιηµένου ευρωπαϊκού διασυνδεδεµένου 
δικτύου, αντί των υφιστάµενων εθνικά εστιασµένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Χάρτης 6: Απαιτούµενες δυναµικότητες διασύνδεσης το 2020, σε MW47, σενάριο αναφοράς PRIMES 

(πηγή: KEMA, Imperial College London) 

3. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3.1. Για επαρκές ευρωπαϊκό διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έως το 
2020 

3.1.1. Υπεράκτιο σύστηµα στις βόρειες θάλασσες 

Κατά τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής, το 2008, διαπιστώθηκε ότι 
χρειάζεται συντονισµένη στρατηγική για την ανάπτυξη υπεράκτιου δικτύου: «...πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα προσχέδιο για ένα υπεράκτιο δίκτυο στη Βόρειο Θάλασσα για να διασυνδεθούν 
µεταξύ τους τα εθνικά ηλεκτρικά δίκτυα της Βορειοδυτικής Ευρώπης και να συνδεθούν µε αυτά 
τα πολυάριθµα σχεδιαζόµενα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.»48. Τον ∆εκέµβριο του 

                                                                                                                                                         
ηλεκτροπαραγωγής µε βάση ορισµένες παραδοχές και, εν συνεχεία, εκτιµάται το βέλτιστου κόστους 
επίπεδο διασύνδεσης µεταξύ των κρατών µελών. 

47 Για λόγους ευκρίνειας δεν εµφανίζονται στο χάρτη οι ακόλουθες δυναµικότητες διασύνδεσης: 
Αυστρίας-Ελβετίας (470 MW), Βελγίου-Λουξεµβούργου (1000 MW), Γερµανίας - Λουξεµβούργου 
(980 MW), Νορβηγίας-Γερµανίας (1.400 MW), Ελβετίας- Αυστρίας (1200 MW). 

48 COM(2008) 781. Στην ανακοίνωση τονίστηκε επίσης ότι «[Το υπεράκτιο δίκτυο στη Βόρειο Θάλασσα] 
πρέπει να καταστεί,., ένα από τα δοµικά στοιχεία του µελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου. Στο 
προσχέδιο πρέπει να προσδιορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το χρονοδιάγραµµα που 
πρέπει να καθοριστεί, καθώς και τυχόν ειδικές δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν. Πρέπει να 
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2009, εννέα κράτη µέλη της ΕΕ και η Νορβηγία49 υπέγραψαν πολιτική διακήρυξη για την 
Πρωτοβουλία των χωρών των βόρειων θαλασσών για Υπεράκτιο Σύστηµα (North Seas 
Countries’ Offshore Grid Initiative, NSCOGI) µε στόχο τον συντονισµό της ανάπτυξης της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υποδοµών στις βόρειες θάλασσες. Στα εννέα µέλη της 
ΕΕ θα συγκεντρώνεται περίπου το 90% του συνόλου της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας της ΕΕ. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 
για την Ανανεώσιµη Ενέργεια (ΕΣ∆ΑΕ) των χωρών αυτών, για το 2020 προβλέπεται 
εγκατεστηµένη ισχύς 38,2 GW (1,7 GW από άλλες θαλάσσιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) 
και ηλεκτροπαραγωγή 132 TWh50. Το µερίδιο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ενδέχεται 
να αντιπροσωπεύει το 18% της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές σε αυτές τις 
εννέα χώρες. 

Η εφαρµοσµένη έρευνα έχει δείξει ότι µόνον µέσω αποτελεσµατικής περιφερειακής 
προσέγγισης θα καταστεί δυνατή η βελτιστοποίηση του προγραµµατισµού και της ανάπτυξης 
της υπεράκτιας υποδοµής διασυνδεδεµένου δικτύου στις βόρειες θάλασσες. Η οµαδοποίηση 
των αιολικών πάρκων σε κόµβους θα µπορούσε να αποτελέσει ελκυστική εναλλακτική λύση 
έναντι των επιµέρους ακτινωτών συνδέσεων στις περιπτώσεις που αυξάνει η απόσταση από 
την ακτή και οι εγκαταστάσεις είναι συγκεντρωµένες στην ίδια περιοχή51. Για τις χώρες στις 
οποίες πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, όπως η Γερµανία, το κόστος σύνδεσης των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα µπορούσε έτσι να µειωθεί έως και κατά 30%. Για την 
περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας στο σύνολό της, η περιστολή του κόστους θα µπορούσε 
να φθάσει σχεδόν το 20% έως το 203052. Για να επιτευχθεί αυτή η περιστολή του κόστους 

                                                                                                                                                         
αναπτυχθεί από τα κράτη µέλη και τους εµπλεκόµενους περιφερειακούς φορείς και να διευκολυνθεί 
όπου υπάρχει ανάγκη από δράση σε κοινοτικό επίπεδο.» Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ενέργειας 
της 19ης Φεβρουαρίου 2009, διευκρινίστηκε ότι το προσχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τη Βόρεια 
Θάλασσα (συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής της Μάγχης) και τη Θάλασσα της Ιρλανδίας. 

49 Οι χώρες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία NSCOGI είναι το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, το 
Λουξεµβούργο, η Γερµανία, η Γαλλία, η ∆ανία, η Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η 
Νορβηγία. 

50 Η Ιρλανδία έχει επίσης εκπονήσει σενάριο βασικής γραµµής και ένα πιο φιλόδοξο σενάριο για τις 
εξαγωγές. Σύµφωνα µε το δεύτερο σενάριο, τα αντίστοιχα ποσοστά θα ήταν: περισσότερα από 40 GW 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 2,1 GW άλλων θαλάσσιων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
ηλεκτροπαραγωγή 139 TWh το 2020. Για την ΕΕ στο σύνολό της (λαµβάνοντας υπόψη τη βασική 
γραµµή για την Ιρλανδία), η υπεράκτια εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας υπολογίζεται σε 
περισσότερα από 42 GW το 2020, µε δυνατότητα ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής άνω των 137 TWh. 

51 Με βάση ανάλυση κόστους-οφέλους, η µελέτη OffshoreGrid, που διενεργήθηκε από την εταιρεία 3E 
και συνεργάτες και χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», 
κατέληξε στο πόρισµα ότι οι ακτινωτές συνδέσεις µε το διασυνδεδεµένο δίκτυο έχουν νόηµα µέχρι 
απόσταση 50 χιλιοµέτρων από τα σηµεία σύνδεσής τους στην ξηρά. Για µεγαλύτερες αποστάσεις (της 
τάξεως των 50 έως 150 χιλιοµέτρων) από το χερσαίο σηµείο σύνδεσης, η συγκέντρωση των αιολικών 
πάρκων είναι καθοριστικός παράγοντας για τα οφέλη της οµαδοποίησης. Αν η εγκατεστηµένη ισχύς 
απέχει 20 χιλιόµετρα (σε ορισµένες περιπτώσεις 40 χλµ) από τον κόµβο και είναι της τάξεως της 
µεγαλύτερης διαθέσιµης διαστασιολόγησης των καλωδίων συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης, 
ενδείκνυται η οµαδοποίηση µέσω κοµβικής σύνδεσης. Σε απόσταση άνω των 150 χιλιοµέτρων, οι 
υπεράκτιοι κόµβοι διασυνδεδεµένου δικτύου θεωρούνται ως η τυπική λύση. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: www.offshoregrid.eu. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται 
να επιβεβαιώνονται σε επίπεδο κρατών µελών: Τα πλεονεκτήµατα της οµαδοποίησης ή ενός πιο 
δοµοστοιχειωτού σχεδιασµού διερευνήθηκαν στις Κάτω Χώρες όσον αφορά τη δεύτερη φάση 
ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Από την αξιολόγηση προέκυψε ωστόσο ότι, λόγω του 
µικρού µεγέθους των αιολικών πάρκων και της µικρής απόστασής τους από την ακτή, η οµαδοποίηση 
δεν είναι η πιο οικονοµικά αποδοτική προσέγγιση στην φάση αυτή. 

52 Σύµφωνα µε τη µελέτη OffshoreGrid, η θεαµατική ανάπτυξη της υπεράκτιας δικτυακής υποδοµής θα 
κόστιζε 32 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2020 και έως 90 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2030 στην 
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είναι απολύτως απαραίτητη πιο προγραµµατισµένη και γεωγραφικά περισσότερο 
συγκεντρωµένη ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας µε διασυνοριακό συντονισµό. 
Με τον τρόπο αυτό θα ήταν επίσης δυνατόν να αποκοµιστούν τα οφέλη από τη συνέργεια της 
σύνδεσης αιολικών πάρκων και των διασυνοριακών διασυνδέσεων53, εφόσον είναι καλά 
διαστασιολογηµένη η δυναµικότητα σύνδεσης και, ως εκ τούτου, θα προκύψει θετικό καθαρό 
όφελος. Η υπεράκτια ανάπτυξη θα επηρεάσει έντονα την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης 
των χερσαίων δικτύων, ιδίως στην Κεντροανατολική Ευρώπη, όπως τονίζεται στην 
προτεραιότητα 3. Στον χάρτη 7 απεικονίζεται παράδειγµα πιθανής συγκρότησης υπεράκτιου 
διασυνδεδεµένου δικτύου, που εκπονήθηκε κατά τη µελέτη OffshoreGrid54. 

 
Χάρτης 7: Απεικόνιση πιθανής συγκρότησης υπεράκτιου διασυνδεδεµένου δικτύου στις βόρειες θάλασσες 

και τη Βαλτική Θάλασσα (σενάριο «µικτής προσέγγισης» που δείχνει τις υφιστάµενες (κόκκινο), τις 
προγραµµατισµένες (πράσινο) και τις λειτουργούσες (ροζ) γραµµές µεταφοράς καθώς και πρόσθετες 

γραµµές (µπλε) που είναι αναγκαίες κατά τους υπολογισµούς της µελέτης OffshoreGrid) 

Από τα υφιστάµενα αναπτυξιακά προγράµµατα υπεράκτιας ενέργειας ορισµένων κρατών 
µελών προκύπτει ότι σηµαντικό µέρος της ανάπτυξης στις βόρειες θάλασσες θα λάβει χώρα 
κατά µήκος ή ακόµα και πέραν των ορίων των χωρικών υδάτων διαφόρων κρατών µελών, 
γεγονός που δηµιουργεί ευρωπαϊκής διάστασης ζητήµατα προγραµµατισµού και 
κανονιστικής ρύθµισης55. Θα χρειαστούν χερσαίες ενισχύσεις του ευρωπαϊκού δικτύου για τη 

                                                                                                                                                         
περίπτωση των ακτινωτών συνδέσεων. Στην περίπτωση της οµαδοποίησης, το κόστος των υποδοµών 
θα µπορούσε να µειωθεί σε 75 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2030. 

53 Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη θα µπορούσε να ακολουθήσει δύο κύριες κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που 
αναπτυχθεί πρώτα η γραµµή διασύνδεσης, τα αιολικά πάρκα θα µπορούσαν να συνδεθούν αργότερα. 
Αν αναπτυχθούν πρώτα συνδέσεις για τα αιολικά πάρκα, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν αργότερα οι 
γραµµές διασύνδεσης µεταξύ κόµβων, αντί της κατασκευής νέων γραµµών διασύνδεσης από ακτή σε 
ακτή. 

54 Work package D4.2 "Four Offshore Grid scenarios for the North and Baltic Sea" (Τέσσερα σενάρια 
υπεράκτιου συστήµατος για τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα) (µελέτη OffshoreGrid, Ιούλιος 2010). 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: 
http://www.offshoregrid.eu/images/pdf/pr_pr100978_d4%202_20100728_final_secured.pdf. 

55 Πρέπει να µελετηθούν ολοκληρωµένες λύσεις που να συνδυάζουν τις υπεράκτιες συνδέσεις σταθµών 
αιολικής ενέργειας και τις διασυνδέσεις συναλλαγών µε άλλη χώρα ή τις διασυνοριακές συνδέσεις 

http://www.offshoregrid.eu/images/pdf/pr_pr100978_d4%202_20100728_final_secured.pdf
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µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσής της στην ενδοχώρα. 
Ωστόσο, στο πιλοτικό δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων που εκπόνησε το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ 
δεν περιλαµβάνεται επαρκής αξιολόγηση της υποδοµής που απαιτείται για τη σύνδεση των 
επερχοµένων νέων δυναµικοτήτων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ έχει 
δεσµευτεί να πραγµατευθεί αναλυτικότερα αυτό το επείγον θέµα, στη δεύτερη έκδοση του 
δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης δικτύων που πρόκειται να δηµοσιευθεί το 2012. 

Τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
όσον αφορά την ανάπτυξη του υπεράκτιου διασυνδεδεµένου δικτύου. Τα περισσότερα κράτη 
µέλη (Γερµανία, ∆ανία, Γαλλία, Σουηδία, Ιρλανδία) έχουν εκχωρήσει την υπεράκτια 
επέκταση του χερσαίου διασυνδεδεµένου δικτύου τους στους εθνικούς ∆ΣΜ. Το Ηνωµένο 
Βασίλειο έχει επιλέξει µέχρι τώρα την προκήρυξη χωριστού διαγωνισµού για τη σύνδεση 
κάθε νέου υπεράκτιου αιολικού πάρκου56. Στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, την ευθύνη 
ανάπτυξης του υπεράκτιου διασυνδεδεµένου δικτύου φέρει ο φορέας ανάπτυξης του αιολικού 
πάρκου. Επιπλέον, το ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ενθαρρύνει αποκλειστικά 
δισηµειακές λύσεις, δηλαδή τη σύνδεση του αιολικού πάρκου µε χερσαίο σηµείο σύνδεσης, 
µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους σύνδεσης κάθε έργου. Η σύνδεση οµάδων 
αιολικών πάρκων µέσω κόµβου, µε την ανάλογη πρόβλεψη ισχυρότερης δυναµικότητας και 
τεχνολογικό κίνδυνο, δεν καλύπτεται από την ισχύουσα εθνική κανονιστική ρύθµιση. Τέλος, 
δεν προβλέπεται βελτιστοποίηση σε διασυνοριακό επίπεδο, προκειµένου να διευκολύνονται 
οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών. 

Κατά συνέπεια, δεν αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που προσφέρει µια περιφερειακή προσέγγιση 
για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των υπεράκτιων και χερσαίων υποδοµών, ούτε οι 
συνέργειες µε τις διεθνείς συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό ενδέχεται µακροπρόθεσµα 
να επιφέρει λύσεις υποδεέστερες των βέλτιστων και πιο δαπανηρές. 

Άλλες προκλήσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιου διασυνδεδεµένου δικτύου σχετίζονται µε την 
αδειοδότηση και το σχεδιασµό της αγοράς. Όπως συµβαίνει και µε τα λοιπά έργα υποδοµής, 
οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι συχνά κατακερµατισµένες, ακόµη και στην ίδια χώρα. 
Όταν πρόκειται για έργο που διασχίζει τα εδάφη διαφόρων κρατών µελών, αυτό µπορεί να 
περιπλέξει σηµαντικά την όλη διαδικασία, µε αποτέλεσµα πολύ µακρύ χρόνο διεκπεραίωσης. 
Επιπλέον, η ελλιπής ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η ανεπαρκής προσαρµογή 
των καθεστώτων σύνδεσης και των εθνικών συστηµάτων στήριξης της υπεράκτιας 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, καθώς και η απουσία κανόνων για την αγορά 
προσαρµοσµένων στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε πιο µεταβλητές, 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι παράγοντες που ενδέχεται να εµποδίσουν την ανάπτυξη 
των υπεράκτιων έργων και πραγµατικά ευρωπαϊκού υπεράκτιου διασυνδεδεµένου δικτύου. 

Ο προγραµµατισµός της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της απαραίτητης 
υπεράκτιας και χερσαίας δικτυακής υποδοµής απαιτεί τον συντονισµό µεταξύ κρατών µελών, 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών, διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ο καθορισµός ζωνών ανάπτυξης της 
υπεράκτιας αιολικής και της ωκεάνιας ενέργειας µπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να 
διευκολύνουν τις επενδυτικές αποφάσεις στον τοµέα αυτό. 

                                                                                                                                                         
σταθµών αιολικής ενέργειας (που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα µιας χώρας, αλλά συνδέονται µε το 
δίκτυο άλλης χώρας). 

56 Οποιαδήποτε επιχείρηση επιτρέπεται να συµµετάσχει στους εν λόγω διαγωνισµούς, µε τους οποίους 
δηµιουργείται ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του νέου δικτύου. 
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Συστάσεις 

Η πρωτοβουλία NSCOGI57. Αποτελεί πλαίσιο διαρθρωµένης περιφερειακής συνεργασίας 
κρατών µελών. Μολονότι είναι πολύ σηµαντική η δέσµευση των κρατών µελών για 
συντονισµένη ανάπτυξη του διασυνδεδεµένου δικτύου, πρέπει πλέον να µετουσιωθεί σε 
συγκεκριµένες δράσεις που να αποτελέσουν τη βασική κινητήρια δύναµη ανάπτυξης του 
υπεράκτιου δικτύου των βορείων θαλασσών. Με την πρωτοβουλία αυτή πρέπει να 
συγκροτηθεί, σύµφωνα µε τη στρατηγική που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση, λειτουργική 
δοµή µε επαρκή συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών και να καθοριστεί πρόγραµµα 
εργασιών µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και στόχους σχετικά µε τη διάρθρωση και την 
ενοποίηση του δικτύου, τα θέµατα αγοράς και κανονιστικής ρύθµισης και τις διαδικασίες 
προγραµµατισµού και αδειοδότησης. 

Υπό την καθοδήγηση της πρωτοβουλίας NSCOGI, πρέπει να µελετηθούν εναλλακτικές 
επιλογές για τη διάρθρωση του δικτύου από τους εθνικούς ∆ΣΜ και από το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ, στο 
πλαίσιο του επόµενου δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης δικτύων (TYNDP). Για τις 
επιλογές σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πτυχές προγραµµατισµού, κατασκευής 
και εκµετάλλευσης, οι δαπάνες που σχετίζονται µε την υποδοµή και τα οφέλη ή οι 
περιορισµοί των διαφόρων επιλογών σχεδιασµού. Οι ∆ΣΜ πρέπει ιδίως να επανεξετάζουν 
την προγραµµατισµένη ανάπτυξη αιολικών πάρκων, µε σκοπό να προσδιορίσουν τις 
δυνατότητες συνδέσεων µέσω κόµβων και διασυνδέσεων για τις συναλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την πιθανή µελλοντική εξέλιξη της αιολικής ενέργειας. 
Κατά την έγκριση νέων υπεράκτιων γραµµών µεταφοράς. οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να 
εξετάζουν τις συνολικές αναπτυξιακές στρατηγικές και τα περιφερειακά και τα 
µακροπρόθεσµα οφέλη. Πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες να αναθεωρηθεί και να 
προσαρµοστεί το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι οποίες να καλύπτουν, µεταξύ άλλων, την 
εκµετάλλευση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων µεταφοράς, την πρόσβαση στη µεταφορά και 
την επιβολή των σχετικών επιβαρύνσεων, κανόνες εξισορρόπησης και βοηθητικές υπηρεσίες. 

3.1.2. ∆ιασυνδέσεις στην Νοτιοδυτική Ευρώπη 

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία θα είναι οι χώρες όπου, κατά την προσεχή 
δεκαετία, θα σηµειωθούν σηµαντικές εξελίξεις στη δυναµικότητα µεταβλητής 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές. Παράλληλα, η Ιβηρική Χερσόνησος είναι 
σχεδόν πλήρως αποκοµµένη από το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της λοιπής Ευρώπης. Ήδη 
σήµερα η διασύνδεση Γαλλίας – Ισπανίας πάσχει από ανεπαρκή δυναµικότητα, µε µόνο 
τέσσερις γραµµές διασύνδεσης µεταξύ αυτών των χωρών (2 των 220 kV και 2 των 400 kV), 
εκ των οποίων η πιο πρόσφατη κατασκευάστηκε το 1982. Όλες οι γραµµές διασύνδεσης είναι 
µονίµως υπερφορτωµένες58. Έως το 2014 πρέπει να είναι έτοιµη νέα γραµµή 400 kV στα 
Ανατολικά Πυρηναία, η οποία θα αυξήσει τη σηµερινή δυναµικότητα διασύνδεσης των 1.400 
MW σε περίπου 2.800 MW, αλλά ενδεχοµένως να συνεχιστεί σε κάποιο βαθµό η συµφόρηση 
και µετέπειτα59. 

 
57 Η πρωτοβουλία NSCOGI συνιστά προσέγγιση σε περιφερειακό επίπεδο, καθοδηγείται από τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη και βασίζεται σε επιτελεσθείσες εργασίες και άλλες πρωτοβουλίες. Τα µέλη 
της προτίθενται να εγκρίνουν στρατηγικό σχέδιο εργασίας µέσω µνηµονίου συµφωνίας που θα 
υπογραφεί έως το τέλος του 2010. 

58 Πιλοτικό δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων, που εκπονήθηκε από το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ. 
59 Κατά τη διαδικασία συγχώνευσης για την εξαγορά της Hidrocantábrico, το 2002, οι εταιρείες EDF-

RTE και EDF είχαν προτείνει αύξηση της τότε εµπορικής δυναµικότητας διασύνδεσης των 1 100 MW 
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Επιπλέον, οι χώρες αυτές διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο στη σύνδεση µε τη Βόρεια Αφρική, 
της οποίας η σπουδαιότητα ενδέχεται να αναβαθµίζεται όλο και περισσότερο, λόγω του 
τεράστιου δυναµικού της σε ηλιακή ενέργεια. 

Μέχρι το 2020, θα ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν στις χώρες της Ανατολικής και της 
Νότιας Μεσογείου νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, δυναµικότητας περίπου 10 GW, εκ των οποίων σχεδόν το 60% από ηλιακή και 
40% από αιολική60. Ωστόσο, σήµερα υπάρχει µόνο µία διασύνδεση µεταξύ των κρατών της 
Αφρικής και της ευρωπαϊκής ηπείρου (Μαρόκο – Ισπανία), δυναµικότητας περίπου 1.400 
MW, που θα µπορούσε να αυξηθεί σε 2.100 MW τα προσεχή έτη. Προγραµµατίζεται να τεθεί 
σε λειτουργία έως το 2017 υποθαλάσσιο καλώδιο µεταφοράς συνεχούς ρεύµατος 1000 MW 
µεταξύ Τυνησίας και Ιταλίας. Η χρήση αυτών των υφιστάµενων και νέων διασυνδέσεων θα 
δηµιουργήσει µεσοπρόθεσµα (µετά το 2020) νέες προκλήσεις όσον αφορά τη συνοχή τους µε 
τις εξελίξεις του δικτύου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, τόσο όσον αφορά τη 
δυναµικότητά τους, όσο και το οικείο ρυθµιστικό πλαίσιο. Κάθε περαιτέρω διασύνδεση 
πρέπει να συνοδεύεται από διασφαλίσεις για να µην ενταθεί ο κίνδυνος διαρροής διοξειδίου 
του άνθρακα, λόγω της αύξησης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συστάσεις 

Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ενσωµάτωση των νέων δυναµικοτήτων, κυρίως από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην Νοτιοδυτική Ευρώπη και η µεταφορά της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα µέρη της Ευρώπης, είναι αναγκαίες έως το 2020 οι εξής 
κεντρικές δράσεις: 

– Επαρκής ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην περιφέρεια της Νοτιοδυτικής Ευρώπης και 
ένταξη των υφισταµένων εθνικών δικτύων στα νέα σχέδια έργων. Μέχρι το 2020 θα 
χρειαστεί δυναµικότητα διασύνδεσης τουλάχιστον 4.000 MW µεταξύ Ιβηρικής 
Χερσονήσου και Γαλλίας. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των σχετικών έργων, κατά την 
οποία πρέπει να δοθεί µέγιστη προσοχή στην αποδοχή από το κοινό και στη διαβούλευση 
µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

– Όσον αφορά τις συνδέσεις µε τρίτες χώρες: ανάπτυξη συνδέσεων της Ιταλίας µε τις χώρες 
της Ενεργειακής Κοινότητας (ιδίως µε το Μαυροβούνιο, αλλά και µε την Αλβανία και την 
Κροατία), υλοποίηση της διασύνδεσης Τυνησίας–Ιταλίας, επέκταση της γραµµής 
διασύνδεσης Ισπανίας–Μαρόκου, ενίσχυση, όπου κρίνεται αναγκαίο, διασυνδέσεων 
Νότου–Νότου στις γειτονικές χώρες της Βόρειας Αφρικής (ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσµατική διαχείριση των υποδοµών αυτών), καθώς και προπαρασκευαστικές 
µελέτες για πρόσθετες διασυνδέσεις Βορρά–Νότου που πρέπει να αναπτυχθούν µετά το 
2020. 

                                                                                                                                                         
σε τουλάχιστον 2 700 MW (υπόθεση αριθ COMP/M.2684 - EnBW / EDP / Cajastur / Hidrocantábrico - 
απόφαση της 19ης Μαρτίου 2002. 

60 "Study on the Financing of Renewable Energy Investment in the Southern and Eastern Mediterranean 
Region" («Μελέτη σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
στην Νότια και Ανατολική Μεσόγειο»), σχέδιο τελικής έκθεσης της MWH, Αύγουστος 2010. Οι χώρες 
που περιλαµβάνονται στη µελέτη αυτή είναι η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, 
το Μαρόκο, η Συρία, η Τυνησία, η ∆υτική Όχθη/Λωρίδα της Γάζας. 
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3.1.3. Συνδέσεις στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη  

Η σύνδεση της νέας δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής συνιστά µείζονα πρόκληση στην 
Κεντροανατολική Ευρώπη. Για παράδειγµα, µόνο στην Πολωνία προβλέπεται νέα 
δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής περίπου 3,5 GW µέχρι το 2015 και έως 8 GW µέχρι το 
202061. 

Ταυτόχρονα, έχει προσφάτως αλλάξει σηµαντικά η κατάσταση των ροών ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Γερµανία. Η χερσαία δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, 
που συµποσούνταν σε περίπου 25 GW στα τέλη του 2009, και η ανάπτυξη της υπεράκτιας 
δυναµικότητας, σε συνδυασµό µε τις νέες συµβατικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
είναι συγκεντρωµένες στο βόρειο και βορειοανατολικό τµήµα της χώρας. Ωστόσο, η ζήτηση 
αυξάνεται ως επί το πλείστον στο νότιο τµήµα της, µε αποτέλεσµα να είναι µεγαλύτερες οι 
αποστάσεις µεταξύ ηλεκτροπαραγωγής και κέντρων φορτίου ή εξοπλισµού εξισορρόπησης 
φορτίου (π.χ. αντλησιοταµιευτήρες). Συνεπώς, χρειάζονται τεράστιες δυναµικότητες 
διαµετακόµισης Βορρά–Νότου, ιδίως εάν ληφθεί πλήρως υπόψη η ανάπτυξη των 
διασυνδεδεµένων δικτύων στις βόρειες θάλασσες και στα παράλιά τους, στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας 3.1.1. Λόγω των επιπτώσεων της σηµερινής ανεπάρκειας διασύνδεσης των 
γειτονικών δικτύων, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης, είναι ζωτική η σηµασία συντονισµένης 
περιφερειακής προσέγγισης για να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα. 

Το διασυνδεδεµένο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
είναι σχετικά αραιό σε σύγκριση µε το διασυνδεδεµένο δίκτυο της υπόλοιπης ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Παράλληλα, ολόκληρη η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(συµπεριλαµβανοµένων των χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας) διαθέτει µεγάλο δυναµικό 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Χρειάζονται πρόσθετες δυναµικότητες σύνδεσης της 
ηλεκτροπαραγωγής και διασύνδεσης, ώστε να αυξηθεί η ροή ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ 
Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπη. Η επέκταση της σύγχρονης ζώνης από την Ελλάδα 
(και αργότερα τη Βουλγαρία) προς την Τουρκία θα δηµιουργήσει πρόσθετες ανάγκες 
ενίσχυσης των διασυνδεδεµένων δικτύων στις χώρες αυτές. Πρέπει να εξετασθούν σε 
µακροπρόθεσµη βάση περαιτέρω επεκτάσεις των ηπειρωτικών ευρωπαϊκών διασυνδεδεµένων 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν σε αυτά. 

Συστάσεις 

Για να εξασφαλιστεί η επαρκής σύνδεση και µεταφορά της ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως στη 
Βόρεια Γερµανία, και η καλύτερη ενσωµάτωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι απαραίτητες µέχρι το 2020 οι ακόλουθες κεντρικές δράσεις, 
οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν ιδίως από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, µε επέκταση της ήδη υφιστάµενης συνεργασίας στον τοµέα του φυσικού αερίου: 

– Ανάπτυξη επαρκών διασυνδέσεων, ιδίως εντός της Γερµανίας και της Πολωνίας, για να 
συνδεθούν οι νέες δυναµικότητες ηλεκτροπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, στις βόρειες θάλασσες ή κοντά σε αυτές µε τα 
κέντρα ζήτησης της νότιας Γερµανίας και τους αντλιοταµιευτήρες που πρόκειται να 
κατασκευαστούν στην Αυστρία και την Ελβετία, καθώς και για να ενταχθούν οι νέες 
δυναµικότητες ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα αναβαθµιστεί 

 
61 Πιλοτικό δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων, που εκπονήθηκε από το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ. 
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η σπουδαιότητα νέων γραµµών διασύνδεσης µεταξύ Γερµανίας και Πολωνίας από τη 
στιγµή που θα αναπτυχθούν νέες διασυνδέσεις µε τις χώρες της Βαλτικής (ιδίως η 
διασύνδεση Πολωνίας–Λιθουανίας, βλ. κατωτέρω). Λόγω των αυξανόµενων παράλληλων 
ροών Βορρά – Νότου, θα είναι απαραίτητη µεσοπρόθεσµα (µετά το 2020) η επέκταση της 
διασυνοριακής δυναµικότητας µεταφοράς µεταξύ Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας. 
Για την αύξηση της διασυνοριακής δυναµικότητας στην Κεντρική Ευρώπη είναι αναγκαία 
εσωτερική ανακούφιση της συµφόρησης µέσω επενδύσεων. 

– Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς µεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για την Ενεργειακή 
Κοινότητα, µε σκοπό την περαιτέρω ενσωµάτωση της στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
της Κεντρικής Ευρώπης. 

Η συνεργασία αυτή πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας στην Κεντροανατολική 
Ευρώπη που ήδη υφίσταται στον τοµέα του φυσικού αερίου. 

3.1.4. Ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ιασύνδεσης των Ενεργειακών Αγορών της Βαλτικής 
(BEMIP) στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

Τον Οκτώβριο του 2008, µετά τη συµφωνία των κρατών µελών της περιφέρειας της Βαλτικής 
Θάλασσας, συνεστήθη οµάδα υψηλού επιπέδου (ΟΥΕ) για τις διασυνδέσεις στη Βαλτική, 
προεδρευόµενη από την Επιτροπή. Οι συµµετέχουσες στην ΟΥΕ χώρες είναι η ∆ανία, η 
Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σουηδία και, ως 
παρατηρητής, η Νορβηγία. Η ΟΥΕ παρέδωσε, τον Ιούνιο του 2009, το Σχέδιο ∆ιασύνδεσης 
των Ενεργειακών Αγορών της Βαλτικής (BEMIP), ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή διασύνδεση και τη βελτίωση της αγοράς στην περιφέρεια της Βαλτικής 
Θάλασσας, τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και το φυσικό αέριο. Ο κύριος στόχος είναι 
να τερµατιστεί η σχετική «ενεργειακή αποµόνωση» των κρατών της Βαλτικής και να 
ενσωµατωθούν αυτά στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά της ΕΕ. Το BEMIP συνιστά 
αξιοσηµείωτο παράδειγµα επιτυχούς περιφερειακής συνεργασίας. Τα διδάγµατα από την 
πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για άλλες δοµές περιφερειακής 
συνεργασίας. 

Χρειάστηκε να εξαλειφθούν τα εµπόδια στην εσωτερική αγορά προκειµένου να καταστούν 
βιώσιµες και ελκυστικές οι επενδύσεις. Αυτό περιελάµβανε την ευθυγράµµιση των 
ρυθµιστικών πλαισίων ώστε να τεθούν τα θεµέλια για τον υπολογισµό του δίκαιου 
επιµερισµού του κόστους και των οφελών, µεταβαίνοντας έτσι στην αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει». Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραµµα Ανάκαµψης (ΕΕΠΑ) απετέλεσε σαφώς 
κινητήρια δύναµη για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων υποδοµής. Απετέλεσε κίνητρο για 
να επιτευχθούν γρήγορα συµφωνίες για εκκρεµή ζητήµατα. Εξάλλου, η στρατηγική της ΕΕ 
για την περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας απετέλεσε το ευρύτερο πλαίσιο για την 
προτεραιότητα των ενεργειακών υποδοµών. Στη στρατηγική προτάθηκε ήδη πλαίσιο για να 
επικεντρωθεί η χρηµατοδότηση που είναι διαθέσιµη από τα διαρθρωτικά και άλλα ταµεία 
στους τοµείς που έχουν καθοριστεί στη στρατηγική ως τοµείς προτεραιότητας. 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη από τη Βαλτική θεωρούν αυτή την πρωτοβουλία ως επιτυχία για 
τους εξής λόγους: (1) πολιτική στήριξη της πρωτοβουλίας, των σχεδίων έργων έργα και των 
δράσεών της· (2) η σε υψηλό επίπεδο συµµετοχή της Επιτροπής ως διαµεσολαβητή και, 
µάλιστα, ως κινητήρια δύναµη· (3) συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών της 
περιφέρειας (υπουργείων, ρυθµιστικών αρχών και ∆ΣΜ) από την αρχική χάραξη έως την 
εφαρµογή, για την υλοποίηση των καθορισµένων προτεραιοτήτων υποδοµής. 
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Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για 
την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου BEMIP: είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση της 
υλοποίησης του σχεδίου από την Επιτροπή και την οµάδα υψηλού επιπέδου, ώστε να 
τηρηθούν οι συµφωνίες σχετικά µε τις δράσεις και το χρονοδιάγραµµα. 

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η στήριξη για τα βασικά αλλά και τα πιο πολύπλοκα 
διασυνοριακά έργα, δηλαδή για τη σύνδεση LitPolLink µεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, η 
οποία είναι καίριας σηµασίας για την ενσωµάτωση της βαλτικής αγοράς στην ΕΕ, και για την 
οποία διορίστηκε συντονιστής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.2. ∆ιαφοροποιηµένες πηγές εφοδιασµού σε πλήρως διασυνδεδεµένο και ευέλικτο 
δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΕ  

3.2.1. Νότιος διάδροµος 

Η αυξανόµενη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόµενα καύσιµα είναι προφανής στον 
τοµέα του φυσικού αερίου. Ο νότιος διάδροµος θα είναι ― µετά τον βόρειο διάδροµο από τη 
Νορβηγία, τον ανατολικό διάδροµο από τη Ρωσία, τον διάδροµο της Μεσογείου από την 
Αφρική και εξαιρουµένου του ΥΦΑ ― ο τέταρτος µεγάλος άξονας για τη διαφοροποίηση του 
εφοδιασµού της Ευρώπης µε φυσικό αέριο. Η διαφοροποίηση των πηγών βελτιώνει κατά 
κανόνα τον ανταγωνισµό και έτσι συµβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς. Παράλληλα, 
ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασµού: όπως φάνηκε κατά την κρίση στον τοµέα φυσικού 
αερίου, τον Ιανουάριο του 2009, πιο σοβαρά επλήγησαν οι χώρες εκείνες που βασίζονται σε 
µια µόνο πηγή εισαγωγών. Ωστόσο, τη διαφοροποίηση παρακωλύει συχνά η αµυντική στάση 
των παραγωγών αερίου και των κατεστηµένων φορέων εκµετάλλευσης των µονοπωλιακών 
αγορών. Για την υλοποίηση του νοτίου διαδρόµου απαιτείται στενή συνεργασία µεταξύ 
διαφόρων κρατών µελών καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδοµένου ότι καµία χώρα από 
µόνη της δεν χρειάζεται τις πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου (νέο αέριο) οι οποίες 
επαρκούν για να αντισταθµιστούν οι επενδύσεις σε υποδοµές αγωγών. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την προώθηση της διαφοροποίησης και 
για να διασφαλίσει το δηµόσιο αγαθό της ασφάλειας του εφοδιασµού, µε τη συσπείρωση των 
κρατών µελών και των επιχειρήσεων ώστε να συγκεντρωθεί κρίσιµη µάζα. Αυτή είναι η 
θεµελιώδης αρχή της στρατηγικής της ΕΕ για τον νότιο διάδροµο φυσικού αερίου. Η σηµασία 
του υπογραµµίστηκε από την Επιτροπή, τον Νοέµβριο του 2008, στη δεύτερη επισκόπηση 
της ενεργειακής στρατηγικής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 
2009.  

Ο σκοπός του νοτίου διαδρόµου είναι να συνδέσει απευθείας την αγορά φυσικού αερίου της 
ΕΕ µε τα µεγαλύτερα παγκοσµίως κοιτάσµατα φυσικού αερίου (της λεκάνης της Κασπίας/της 
λεκάνης της Μέσης Ανατολής), που εκτιµώνται σε 90,6 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
(συγκριτικά, τα ρωσικά αποδεδειγµένα αποθέµατα ανέρχονται σε 44,2 τρισεκατοµµύρια 
κυβικά µέτρα62). Επιπλέον, αυτά τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου είναι γεωγραφικά 
πλησιέστερα απ’ ό,τι τα κύρια ρωσικά κοιτάσµατα (χάρτης 8). 

Οι κυριότερες εν δυνάµει προµηθεύτριες χώρες είναι το Αζερµπαϊτζάν, το Τουρκµενιστάν και 
το Ιράκ, αλλά, εφόσον το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες, και άλλες χώρες της περιφέρειας 
αυτής θα µπορούσαν να αποτελέσουν πρόσθετες σηµαντικές πηγές εφοδιασµού της ΕΕ. Η πιο 
σηµαντική χώρα διαµετακόµισης είναι η Τουρκία και περαιτέρω διαµετακοµιστικές οδεύσεις 

 
62 BP Statistical Review of World Energy, Ιούνιος 2009 
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ο Εύξεινος Πόντος και η Ανατολική Μεσόγειος. Ο στρατηγικός στόχος του νοτίου διαδρόµου 
είναι, έως το 2020, να αποτελέσει όδευση για την κάλυψη περίπου του 10-20% της ζήτησης 
φυσικού αερίου στην ΕΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 45 έως 90 δισεκατοµµύρια 
κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ετησίως (bcma). 

Ο επιχειρησιακός στόχος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του νοτίου διαδρόµου είναι να 
συνεργαστούν η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µε τις χώρες που παράγουν φυσικό αέριο, 
καθώς και µε τις χώρες που είναι κοµβικής σηµασίας για τη µεταφορά των υδρογονανθράκων 
στην ΕΕ, µε κοινό σκοπό την ταχεία διασφάλιση σταθερών δεσµεύσεων για την προµήθεια 
φυσικού αερίου και την κατασκευή των υποδοµών µεταφοράς του (αγωγοί, µεταφορά 
υγροποιηµένου/συµπιεσµένου φυσικού αερίου) που είναι αναγκαίες σε όλα τα στάδια. 

 

Χάρτης 8: Σύγκριση των αποστάσεων των κύριων πηγών προµήθειας φυσικού αερίου στην Ανατολή από 
τα κύρια κέντρα κατανάλωσης στην ΕΕ 

Η µεγάλη πρόκληση για την επιτυχία του νοτίου διαδρόµου είναι να εξασφαλιστεί ότι είναι 
διαθέσιµες έγκαιρα και έχουν σηµαντική εµβέλεια όλες οι συνιστώσες του διαδρόµου (πηγές 
φυσικού αερίου, υποδοµές µεταφοράς και οι σχετικές συµφωνίες). Μέχρι τώρα έχει 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Με την οικονοµική στήριξη εκ 
µέρους της Επιτροπής (από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραµµα Ανάκαµψης ή/και τα 
προγράµµατα ∆Ε∆-Ε) και χάρη στις µεγάλες προσπάθειες των εταιρειών που συστάθηκαν για 
τους αγωγούς, συγκεκριµένα σχέδια έργων µεταφοράς βρίσκονται ήδη στο στάδιο της 
ανάπτυξης, ενώ µελετώνται και άλλες πιθανές εναλλακτικές επιλογές. Οι αγωγοί Nabucco και 
Ποσειδών ― η υποθαλάσσια διασύνδεση Ιταλίας–Ελλάδας που αποτελεί τµήµα του 
∆ιασυνδετήριου αγωγού Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας (Interconnector Turkey–Greece–Italy, 
ITGI) ― έχουν εξαιρεθεί µερικώς από την πρόσβαση τρίτων µερών (η λεγόµενη «εξαίρεση 
κατά το άρθρο 22»). Επιπλέον, η διακυβερνητική συµφωνία για τον αγωγό Nabucco, η οποία 
υπεγράφη τον Ιούλιο του 2009, παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον Nabucco και καθορίζει 
τους όρους µεταφοράς φυσικού αερίου µέσω Τουρκίας, συνιστά δε προηγούµενο για 
περαιτέρω επέκταση των καθεστώτων µεταφοράς φυσικού αερίου. 

Η κύρια πρόκληση για το µέλλον είναι να διασφαλιστεί ότι οι χώρες που παράγουν φυσικό 
αέριο είναι έτοιµες να ανοίξουν τις απευθείας εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, 
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που για αυτές ενδέχεται συχνά να συνεπάγεται την αποδοχή υψηλού πολιτικού κινδύνου 
λόγω της γεωπολιτικής κατάστασής τους. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη που 
µετέχουν στο νότιο διάδροµο, πρέπει να διατρανώσει περαιτέρω τη δέσµευσή της για 
οικοδόµηση µακροχρόνιων σχέσεων µε τις χώρες της περιφέρειας αυτής που παράγουν 
φυσικό αέριο και για στενότερη σύνδεση των χωρών αυτών µε τη ∆ύση. 

Οι αγωγοί που συνιστούν τον νότιο διάδροµο ενισχύονται ακόµη περισσότερο µε τη χάραξη 
εναλλακτικών επιλογών για την παράδοση στην Ευρώπη σηµαντικών πρόσθετων ποσοτήτων 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), προερχόµενων ιδίως από τη Μέση Ανατολή 
(Περσικό Κόλπο και Αίγυπτο). Σε πρώτη φάση θα περιλαµβάνεται η κατασκευή στην 
Ευρώπη (και η σύνδεσή τους µε το ευρύτερο δίκτυο) σηµείων παραλαβής ΥΦΑ. Επιπλέον, 
αναµένεται να οικοδοµηθεί βαθµιαία η συνεργασία µε τις χώρες παραγωγούς στην 
κατάστρωση ενεργειακών πολιτικών και µακροπρόθεσµων επενδυτικών σχεδίων που θα 
ευνοούν το ΥΦΑ. 

3.2.2. ∆ιασυνδέσεις φυσικού αερίου κατά τον άξονα Βορρά – Νότου στην Ανατολική Ευρώπη 

Η στρατηγική ιδέα της γραµµής διασύνδεσης φυσικού αερίου Βορρά – Νότου είναι να 
συνδεθεί η περιφέρεια της Βαλτικής (συµπεριλαµβανοµένης της Πολωνίας) µε την Αδριατική 
και το Αιγαίο και περαιτέρω µε τον Εύξεινο Πόντο, διατρέχοντας τα κράτη µέλη της ΕΕ 
Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουµανία και, ενδεχοµένως, Αυστρία, 
καθώς και την Κροατία. Με τη διασύνδεση αυτή θα διασφαλιστεί συνολική ευελιξία για 
ολόκληρη την περιφέρεια της Κεντροανατολικής Ευρώπης, ώστε να δηµιουργηθεί εύρωστη, 
εύρυθµα λειτουργούσα εσωτερική αγορά και να προωθηθεί ο ανταγωνισµός. Σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, αυτή η διαδικασία ενοποίησης πρέπει να επεκταθεί και στις χώρες 
µη µέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα. Μια 
ενοποιηµένη αγορά θα κατοχύρωνε την απαραίτητη ασφάλεια της ζήτησης63 και θα 
προσήλκυε τους προµηθευτές να αξιοποιήσουν στο βέλτιστο δυνατό βαθµό τις υφιστάµενες 
και τις νέες υποδοµές εισαγωγών, όπως νέες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου και τα έργα του νοτίου διαδρόµου. Με τον τρόπο αυτό, η 
περιφέρεια της Κεντροανατολικής Ευρώπης θα καταστεί λιγότερο ευάλωτη στη διακοπή του 
εφοδιασµού µέσω της όδευσης·Ρωσίας/Ουκρανίας/Λευκορωσίας. 

Ένας είναι ο κύριος προµηθευτής της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Τα 
σηµερινά γραµµικά (από Ανατολή προς ∆ύση) και αποµονωµένα δίκτυα αποτελούν 
κληρονοµιά του παρελθόντος. Ενώ το ποσοστό του φυσικού αερίου που εισάγεται από τη 
Ρωσία καλύπτει το 18% της κατανάλωσης στην ΕΕ-15, στα νέα κράτη µέλη το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται σε 60% (2008). Οι παραδόσεις από την Gazprom καταλαµβάνουν συντριπτικά 
ποσοστά των εισαγωγών φυσικού αερίου στην περιφέρεια αυτή (Πολωνία: 70%, Σλοβακία: 
100%, Ουγγαρία: 80%, ορισµένες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων: 100%). 

Λόγω, µεταξύ άλλων, των µονοπωλιακών, αποµονωµένων και µικρών αγορών, των 
µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας και των ελλείψεων κανονιστικών ρυθµίσεων, η 
περιφέρεια αυτή δεν είναι ελκυστική για τους επενδυτές ή τους παραγωγούς. Η έλλειψη 
ρυθµιστικού συντονισµού και κοινής προσέγγισης για τις ελλείπουσες διασυνδέσεις ενέχουν 
κινδύνους για τις νέες επενδύσεις και εµποδίζουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά. 

 
63 Η καθαρή ζήτηση για εισαγωγές από τη µεγαλύτερη αγορά (της Ουγγαρίας) µεταξύ των οκτώ χωρών 

ήταν 8,56 εκατοµµύρια ΤΙΠ το 2007 (Eurostat), ενώ η ζήτηση του συνόλου των επτά αγορών ήταν 41 
εκατοµµύρια ΤΙΠ, σε σύγκριση µε τις εισαγωγές της Γερµανίας που ανήλθαν σε περίπου 62 
εκατοµµύρια ΤΙΠ. 
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Επιπλέον, είναι προβληµατική η ασφάλεια του εφοδιασµού και είναι αυτή η περιφέρεια που 
χρειάζεται το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων οι οποίες απαιτούνται για την τήρηση των 
προτύπων για την υποδοµή, που επιβάλλει ο κανονισµός σχετικά µε την ασφάλεια του 
εφοδιασµού µε φυσικό αέριο. Τέλος, σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού δαπανά σχετικά 
υψηλό µέρος του εισοδήµατός του για ενέργεια, µε αποτέλεσµα ενεργειακή ένδεια. 

Στη διακήρυξη της διευρυµένης οµάδας του Visegrad64 διατυπώθηκε ήδη σαφής δέσµευση 
των χωρών της περιφέρειας αυτής για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Με βάση 
την εµπειρία από το σχέδιο BEMIP και το έργο που έχουν ήδη επιτελέσει οι υπογράφοντες τη 
διακήρυξη, η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ) που προτείνεται στην ανακοίνωση πρέπει να 
υποβάλει σφαιρικό σχέδιο δράσης για την κατασκευή διασυνδέσεων και την πλήρη 
ενοποίηση της αγοράς. Η ΟΥΕ πρέπει να επικουρείται από οµάδες εργασίας που να 
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα σχέδια έργων, στην πρόσβαση στο δίκτυο και στα 
τιµολόγια. Κατά τις εργασίες πρέπει να συµπεριληφθεί η πείρα που αποκτάται µέσω της 
πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς (NETS)65. 

3.2.3. Ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ιασύνδεσης των Ενεργειακών Αγορών της Βαλτικής 
(BEMIP) στον τοµέα του φυσικού αερίου 

Ενώ η υλοποίηση των έργων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BEMIP 
έχει προχωρήσει καλά, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τοµέα του φυσικού αερίου 
αφότου εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης από τους αρχηγούς οκτώ κρατών µελών της ΕΕ και τον 
Πρόεδρο Barroso, τον Ιούνιο του 2009. Η ΟΥΕ επέτυχε µόνο να προσδιορίσει µακρύ 
κατάλογο έργων, µε συνολικό κόστος επένδυσης πολύ υψηλό σε σχέση µε το µέγεθος των 
αγορών φυσικού αερίου της περιφέρειας της Βαλτικής. ∆εν συµφωνήθηκε καµία δράση 
σχετικά µε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο τοµέας του φυσικού αερίου είναι πλέον στο 
επίκεντρο των εργασιών της πρωτοβουλίας BEMIP σε δύο µέτωπα: ανατολική Βαλτική και 
δυτική Βαλτική. 

Στην ανατολική περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και 
Φινλανδία) απαιτείται επειγόντως δράση για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού 
µέσω της σύνδεσης µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, σύµφωνα µε την τρίτη 
δέσµη µέτρων για την εσωτερική αγορά, έχει εγκριθεί παρέκκλιση από το άνοιγµα των 
αγορών της Φινλανδίας, της Εσθονίας και της Λετονίας, για όσο διάστηµα είναι 
αποµονωµένες οι αγορές τους. Η παρέκκλιση θα λήξει όταν η υποδοµή τους ενσωµατωθεί 
στην υποδοµή της υπόλοιπης ΕΕ, για παράδειγµα µέσω της διασύνδεσης φυσικού αερίου 
Λιθουανίας–Πολωνίας. Μολονότι η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου σα αυτά τα τρία 
κράτη της Βαλτικής και στη Φινλανδία από κοινού είναι µόλις 10 δισεκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα περίπου, όλο το φυσικό αέριο που καταναλώνουν προέρχεται από τη Ρωσία. Το 
ρωσικό φυσικό αέριο ως ποσοστό του συνολικού εφοδιασµού µε πρωτογενή ενέργεια 

 
64 Βλ. τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής για την Ενεργειακή Ασφάλεια των χωρών V4+, που 

πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (http://www.visegradgroup.eu/). Οι 
χώρες V4+, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, είναι: Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας και ∆ηµοκρατία της Πολωνίας (ως κράτη µέλη της Οµάδας Visegrad), 
∆ηµοκρατία της Αυστρίας, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας, ∆ηµοκρατία της 
Κροατίας, ∆ηµοκρατία της Σερβίας, ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας και Ρουµανία. 

65 Σκοπός του Νέου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς (NETS) είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικής, αποτελεσµατικής και ρευστής περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία να 
ενισχύει επιπλέον την ασφάλεια του εφοδιασµού, µε τη συγκρότηση ενιαίας πλατφόρµας υποδοµής για 
την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας/ενοποίησης µεταξύ των περιφερειακών ∆ΣΜ. 
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ανέρχεται σε 13% για τη Φινλανδία, 15% για την Εσθονία και σε περίπου 30% για τη 
Λετονία και τη Λιθουανία, ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 6,5%. Ο κύριος 
προµηθευτής έχει επίσης καθοριστικά µερίδια στους ∆ΣΜ και των τεσσάρων χωρών. 
Επιπλέον, και η Πολωνία είναι ιδιαίτερα εξαρτηµένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Συνεπώς, 
είναι ελάχιστο το ενδιαφέρον της αγοράς να επενδύσει σε νέες υποδοµές. Η ελάχιστη 
απαιτούµενη υποδοµή έχει συµφωνηθεί και αποφασιστικής σηµασίας επίτευγµα στον τοµέα 
αυτό είναι ο εν εξελίξει διάλογος µεταξύ των εταιρειών ― που υποστηρίζεται σε πολιτικό 
επίπεδο και από τις δύο πλευρές ― σχετικά µε την πολωνο–λιθουανική σύνδεση φυσικού 
αερίου. Στο πλαίσιο οµάδας σχεδιασµού (task force) για το ΥΦΑ είναι επίσης σε εξέλιξη 
συζητήσεις για περιφερειακό τερµατικό σταθµό ΥΦΑ. 

O στόχος της οµάδας σχεδιασµού στη ∆υτική Βαλτική είναι να εξευρεθούν τρόποι για να 
υποκατασταθεί ο εφοδιασµός από τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου της ∆ανίας που αναµένεται 
να εξαντλούνται από το 2015, καθώς και να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού της 
∆ανίας, της Σουηδίας και της Πολωνίας. Στο τέλος του 2010 πρόκειται να παραδοθεί σχέδιο 
δράσης. Και οι δύο οµάδες σχεδιασµού επικεντρώνονται επίσης στα ρυθµιστικά εµπόδια και 
στην κατάρτιση κοινών αρχών που θα διευκολύνουν την υλοποίηση περιφερειακών 
επενδύσεων. 

Ως κεντρική δράση, πρέπει να διατηρηθεί η περιφερειακή συνεργασία για την υλοποίηση των 
ακόλουθων σχεδίων έργων: σύνδεση Πολωνίας-Λιθουανίας, περιφερειακός τερµατικός 
σταθµός ΥΦΑ και αγωγός σύνδεσης της Νορβηγίας και της ∆ανίας και, ενδεχοµένως, της 
Σουηδίας και της Πολωνίας. Οι στόχοι του ανοίγµατος της αγοράς και της βελτίωσης της 
ασφάλειας του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε οικονοµικά 
αποδοτικότερο τρόπο σε περιφερειακό επίπεδο από ό, τι σε εθνικό. Τα κράτη µέλη ζητούν 
διαρκώς την υποστήριξη της Επιτροπής για την καθοδήγηση της διαδικασίας BEMIP. Τέλος, 
πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για να σπάσει ο φαύλος κύκλος «αν δεν υπάρχει αγορά δεν 
υπάρχει κίνητρο για επενδύσεις σε υποδοµές, πλην όµως, χωρίς υποδοµή δεν πρόκειται να 
αναπτυχθεί η αγορά.» 

3.2.4. ∆ιάδροµος Βορρά – Νότου στη ∆υτική Ευρώπη 

Η στρατηγική ιδέα των γραµµών διασύνδεσης φυσικού αερίου Βορρά – Νότου στη ∆υτική 
Ευρώπη ― ήτοι από την Ιβηρική χερσόνησο και την Ιταλία µέχρι τη Βορειοδυτική Ευρώπη 
― είναι η καλύτερη διασύνδεση της περιφέρειας της Μεσογείου και, συνεπώς, του 
εφοδιασµού από την Αφρική και από τον βόρειο διάδροµο, µε τον εφοδιασµό από τη 
Νορβηγία και Ρωσία. Εξακολουθούν να υπάρχουν στενώσεις υποδοµής στην εσωτερική 
αγορά που παρακωλύουν την ελεύθερη ροή του φυσικού αερίου στην περιφέρεια αυτή, όπως 
είναι για παράδειγµα το χαµηλό επίπεδο διασύνδεσης προς την Ιβηρική χερσόνησο, που 
αποτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση της καλά ανεπτυγµένης υποδοµής της Ιβηρικής για 
εισαγωγές φυσικού αερίου. Ο άξονας Ισπανίας–Γαλλίας έχει χαρακτηριστεί ως 
προτεραιότητα προ δεκαετίας και πλέον, χωρίς ωστόσο να έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, 
έχει επιτευχθεί πρόοδος τα τελευταία έτη, χάρη κυρίως στη βελτίωση του συντονισµού των 
εθνικών ρυθµιστικών πλαισίων ― που, επιπλέον, υιοθετήθηκε, ως προτεραιότητα από τη 
Νοτιοδυτική Περιφερειακή Πρωτοβουλία για το φυσικό αέριο ― και στην ενεργό συµµετοχή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια άλλη ένδειξη της ατελούς λειτουργίας της αγοράς και της 
έλλειψης διασυνδέσεων είναι οι συστηµατικά υψηλότερες τιµές στην ιταλική αγορά 
χονδρικής πώλησης σε σχέση µε άλλες γειτονικές αγορές. 

Παράλληλα, καθώς η αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από µεταβλητές πηγές αναµένεται να 
είναι ιδιαίτερα έντονη σε αυτόν τον διάδροµο, πρέπει να ενισχυθεί η γενική βραχυπρόθεσµη 
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δυναµικότητα απόληψης του διασυνδεδεµένου δικτύου φυσικού αερίου, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις ευελιξίας για την εξισορρόπηση της προσφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρέπει να διαπιστωθούν τα κύρια σηµεία στενότητας υποδοµών σε αυτόν τον διάδροµο που 
εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον ανταγωνισµό και να 
συνεργαστούν τα ενδιαφερόµενα µέρη, τα κράτη µέλη, οι ΕΡΑ και οι ∆ΣΜ για να 
διευκολυνθεί η υλοποίηση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του 
ανταγωνισµού. ∆εύτερον, µε ενιαία ανάλυση των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου ― λαµβάνοντας υπόψη τόσο την παραγωγή όσο και τη µεταφορά ― πρέπει 
να εκτιµηθούν οι ανάγκες ευελιξίας του διασυνδεδεµένου δικτύου φυσικού αερίου και να 
προσδιοριστούν τα ανάλογα έργα, µε στόχο να χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο ως εφεδρικό 
καύσιµο της µεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής. 

3.3. Κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε πετρέλαιο 

Σε αντίθεση µε τη µεταφορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η µεταφορά 
πετρελαίου δεν υπόκειται σε ρυθµίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για 
επενδύσεις σε νέες υποδοµές, όπως π.χ. ποσοστό απόδοσης ή πρόσβαση τρίτων µερών. Την 
πρωταρχική ευθύνη για την εξασφάλιση συνεχούς εφοδιασµού έχουν οι πετρελαϊκές 
εταιρείες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένα θέµατα, κυρίως όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση 
σε αγωγούς µέσω των οποίων εφοδιάζεται η ΕΕ, που βρίσκονται όµως σε χώρες εκτός της ΕΕ 
(συγκεκριµένα, στη Λευκορωσία, την Κροατία και την Ουκρανία), τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να αντιµετωπιστούν µόνο µέσω εµπορικών διευθετήσεων και χρειάζονται προσοχή 
σε πολιτικό επίπεδο. 

Το δίκτυο των αγωγών αργού πετρελαίου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (επέκταση 
του αγωγού Druzhba) έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέµου και δεν συνδεόταν, την εποχή εκείνη, µε το δίκτυο αγωγών των χωρών της ∆ύσης. 
Αποτέλεσµα είναι ανεπαρκείς συνδέσεις µεταξύ του δικτύου αγωγών της ∆υτικής Ευρώπης 
και των υποδοµών της Ανατολικής. Ως εκ τούτου, είναι περιορισµένες οι εναλλακτικές 
δυνατότητες εφοδιασµού των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης µε αργό πετρέλαιο ή 
πετρελαιοειδή µέσω αγωγών από τα δυτικά κράτη µέλη. Σε περίπτωση διαρκούς διακοπής 
του εφοδιασµού µέσω του συστήµατος Druzhba (σήµερα χρησιµοποιούµενη δυναµικότητα: 
64 εκατοµµύρια τόνοι/έτος), οι περιορισµοί αυτοί θα επέφεραν µεγάλη αύξηση της 
κυκλοφορίας δεξαµενόπλοιων στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής66, στον 
Εύξεινο Πόντο και στα άκρως πολυσύχναστα Τουρκικά Στενά67, αυξάνοντας συνεπώς τους 
κινδύνους ατυχηµάτων και διαρροών πετρελαίου. Στην περίπτωση του λιθουανικού 
διυλιστηρίου Mažeikiai68, ο εναλλακτικός εφοδιασµός δια θαλάσσης απαιτεί τη µεταφορά 

 
66 Η Βαλτική είναι µία από τις πλέον πολυσύχναστες θάλασσες της υφηλίου, µέσω της οποίας διακινείται 

περισσότερο από το 15% των παγκόσµιων µεταφορών εµπορευµάτων (3 500-5 000 πλοία τον µήνα). 
Περίπου το 17-25% των πλοίων αυτών είναι δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν περίπου 170 εκατοµµύρια 
τόνους πετρελαίου ετησίως. 

67 Τα Τουρκικά Στενά περιλαµβάνουν τον Βόσπορο και τα ∆αρδανέλια και συνδέουν τον Εύξεινο Πόντο, 
µέσω της Θάλασσας του Μαρµαρά, µε το Αιγαίο Πέλαγος. Στο στενότερο σηµείο το πλάτος τους είναι 
µικρότερο από ένα χιλιόµετρο και συγκαταλέγονται στις παγκοσµίως δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες 
διαδροµές ναυσιπλοΐας, λόγω της ελικοειδούς γεωγραφίας τους και της µεγάλης συχνότητας 
διερχοµένων πλοίων (50 000 πλοία, συµπεριλαµβανοµένων 5 500 δεξαµενόπλοιων, ανά έτος). 

68 Το 2006, µετά από µερικές διαρροές στον αγωγό Druzhba που διαπίστωσε, η Transneft ― η ρωσική 
επιχείρηση εκµετάλλευσης του αγωγού ― σταµάτησε τις παραδόσεις αργού πετρελαίου στο 
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περίπου 5,5 έως 9,5 εκατοµµυρίων τόνων/έτος µέσω της Βαλτικής Θάλασσας µέχρι τον 
τερµατικό σταθµό πετρελαίου Butinge. 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη69, στις πιθανές λύσεις για την αντιµετώπιση των διακοπών 
εφοδιασµού συγκαταλέγονται: (1) η δηµιουργία αγωγού Schwechat–Μπρατισλάβα µεταξύ 
Αυστρίας και Σλοβακίας· (2) η αναβάθµιση του αγωγού Adria (που συνδέει τον τερµατικό 
σταθµό πετρελαίου Omišalj, στην κροατική ακτή της Αδριατικής, µε την Ουγγαρία και τη 
Σλοβακία) και (3) η αναβάθµιση του αγωγού Οδησσού-Μπρόντι στην Ουκρανία (που συνδέει 
τερµατικό σταθµό πετρελαίου στον Εύξεινο Πόντο µε το νότιο σκέλος του αγωγού Druzhba 
στο Μπρόντι) και η προγραµµατισµένη επέκτασή του προς την Πολωνία (Brody-Adamowo). 
Αυτές οι οδεύσεις προσφέρουν εναλλακτική λύση µε δυναµικότητα εφοδιασµού τουλάχιστον 
3,5, 13,5 και 33 εκατοµµυρίων τόνων/έτος, αντίστοιχα. Μια πρόσθετη βελτίωση θα ήταν η 
δηµιουργία του Πανευρωπαϊκού Αγωγού Πετρελαίου για να συνδέσει τον Εύξεινο Πόντο µε 
τον διαλπικό αγωγό (Transalpine Pipeline), µε προβλεπόµενη δυναµικότητα µεταξύ 1,2 και 
1,8 εκατοµµυρίων βαρελιών την ηµέρα. 

Για τους παραπάνω λόγους, αποτελεί προτεραιότητα η πολιτική υποστήριξη για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε εναλλακτικές υποδοµές, προκειµένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού µε πετρέλαιο των περίκλειστων χωρών της ΕΕ, 
αλλά και για τον περιορισµό της µεταφοράς πετρελαίου δια θαλάσσης, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Προς τούτο δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκην η 
κατασκευή νέων υποδοµών αγωγών. Η εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης της 
δυναµικότητας ή/και η αντίστροφη ροή µπορούν επίσης να συµβάλουν στην ασφάλεια του 
εφοδιασµού. 

3.4. Έναρξη εµπορικής εκµετάλλευσης των τεχνολογιών ευφυών δικτύων 

Τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα70 είναι ενεργειακά δίκτυα ικανά να ενσωµατώνουν µε 
οικονοµικά αποδοτικό τρόπο τη συµπεριφορά και τις κινήσεις όλων των χρηστών που είναι 
συνδεδεµένοι µε αυτά. Πρόκειται για αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το 
διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από την άποψη της µεταφοράς και διανοµής και 
για αναδιάρθρωση των σηµερινών µεθόδων ηλεκτροπαραγωγής και κατανάλωσης. Μέσω της 
ενσωµάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και συστήµατος αµφίδροµης επικοινωνίας, τα 
ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα εξασφαλίζουν άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ των 
καταναλωτών, των άλλων χρηστών του δικτύου και των προµηθευτών ενέργειας. Τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα προσφέρουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν 
απευθείας και να διαχειρίζονται ατοµικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες, ιδίως σε 
συνδυασµό µε χρονικά διαφοροποιηµένη τιµολόγηση, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό ισχυρά 

                                                                                                                                                         
διυλιστήριο Mažeikiai της Λιθουανίας, το µοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου στα κράτη της Βαλτικής. 
Έκτοτε το συγκεκριµένο τµήµα του αγωγού παραµένει κλειστό. 

69 "Technical Aspects of Variable Use of Oil Pipelines coming into the EU from Third Countries" 
(Τεχνικές πτυχές της µεταβλητής χρήσης αγωγών πετρελαίου που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες 
χώρες), µελέτη των ILF και Purvin & Gertz για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2010. 

70 Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστικών Αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG) 
και η Ευρωπαϊκή Οµάδα Σχεδιασµού για τα Ευφυή ∆ίκτυα (European Task Force for Smart Grids) 
ορίζουν ως ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα «τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία είναι ικανά να 
ενσωµατώνουν οικονοµικώς αποδοτικά την συµπεριφορά και τις κινήσεις όλων των χρηστών που 
συνδέονται µε αυτά ― ηλεκτροπαραγωγοί, καταναλωτές και εκείνοι που έχουν και τις δύο ιδιότητες ― 
προκειµένου να διασφαλίζουν οικονοµικώς αποδοτικά, βιώσιµα συστήµατα ισχύος µε µικρές απώλειες 
και υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας του εφοδιασµού και προστασίας από κακόβουλες 
ενέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ την ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
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κίνητρα για αποδοτική χρήση της ενέργειας. Θα παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να 
βελτιώνουν και να στοχοθετούν τη διαχείριση των διασυνδεδεµένων δικτύων τους, να 
αυξάνουν την ασφάλειά τους και να µειώνουν το κόστος. Χρειάζονται τεχνολογίες ευφυών 
διασυνδεδεµένων δικτύων για να καταστεί δυνατή η οικονοµικά αποδοτική εξέλιξη προς ένα 
σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής απαλλαγµένο από εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, που να 
επιτρέπει τη διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων των χερσαίων και υπεράκτιων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη διαθεσιµότητα της συµβατικής 
ηλεκτροπαραγωγής και την επάρκεια του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, οι 
τεχνολογίες ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων, συµπεριλαµβανοµένης της ευφυούς 
µέτρησης, βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών λιανικής, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές 
να έχουν πράγµατι επιλογές, καθώς οι εταιρείες ενέργειας, όπως και οι εταιρείες τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών µπορούν να αναπτύξουν νέες, καινοτόµες ενεργειακές 
υπηρεσίες. 

Πολλές χώρες έχουν υλοποιήσει έργα που αφορούν ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα, 
συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης ευφυών µετρητών, συγκεκριµένα η Αυστρία, το 
Βέλγιο, η Γαλλία, η ∆ανία, η Γερµανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η 
Πορτογαλία, η Σουηδία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο71. Στην Ιταλία και τη Σουηδία 
σχεδόν όλοι οι πελάτες διαθέτουν ήδη ευφυείς µετρητές. 

Η µελέτη Bio Intelligence 200872 καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα ευφυή διασυνδεδεµένα 
δίκτυα θα µπορούσαν να µειώσουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στον 
ενεργειακό τοµέα στην ΕΕ κατά σχεδόν 9% το 2020, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
εξοικονόµηση 148 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ή ποσού που ανέρχεται σε σχεδόν 7,5 
δισεκατοµµύρια ευρώ/έτος (µε βάση τη µέση τιµή το 2010). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
ατοµικής κατανάλωσης που εκπόνησε ο κλάδος, το µέσο νοικοκυριό θα µπορούσε να 
εξοικονοµήσει το 9% της ηλεκτρικής ενέργειας και το 14% του φυσικού αερίου που 
καταναλώνει, ποσοστά που συµποσούνται σε εξοικονόµηση περίπου 200 ευρώ/έτος73. 

Η Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη και εξάπλωση των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων 
µέσω οικονοµικής στήριξης για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α). Την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
∆ιασυνδεδεµένων ∆ικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Electricity Grids Initiative, 
EEGI), που δροµολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010 στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, ανέλαβε, µε 
την υποστήριξη της Επιτροπής, οµάδα διαχειριστών δικτύων µεταφοράς και διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών ζητηµάτων των 
ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. Με την πρωτοβουλία θα τεκµηριωθούν µε µεγάλης 
κλίµακας επιδείξεις τα µέχρι τώρα πειράµατα σε ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και θα 
προωθηθούν η Ε&Α και η καινοτοµία στις τεχνολογίες ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. 
Για να τονώσει την εξάπλωση των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων, η πρωτοβουλία θα 
αντιµετωπίσει τα ζητήµατα της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας σε επίπεδο συστήµατος, της 

 
71 Σε έκθεση της ERGEG, που παρουσιάστηκε και δηµοσιεύτηκε κατά το ετήσιο ενεργειακό φόρουµ 

πολιτών (Citizens' Energy Forum), που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Σεπτέµβριο του 2009, 
παρέχεται η πιο πρόσφατη και ολοκληρωµένη επισκόπηση σχετικά µε την κατάσταση της εφαρµογής 
των ευφυών µετρητών στην Ευρώπη. Η επισκόπηση διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm  
72 "Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency" (Αντίκτυπος των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην ενεργειακή απόδοση), Τελική έκθεση της Bio 
Intelligence Service, Σεπτέµβριος 2008. Με την οικονοµική στήριξη της Γ∆ INFSO της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

73 http://www.nuon.com/press/press-releases/20090713/index.jsp 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
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αποδοχής εκ µέρους των χρηστών, των οικονοµικών περιορισµών και της κανονιστικής 
ρύθµισης. 

Εκτός από αυτή την τεχνολογική ώθηση (technology push), έχει δηµιουργηθεί έλξη της 
αγοράς (market pull) για την πανευρωπαϊκή υλοποίηση των ευφυών διασυνδεδεµένων 
δικτύων, µε την έγκριση της τρίτης δέσµης µέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, το 
2009, που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών µελών να διασφαλίσουν ευρεία εφαρµογή 
των ευφυών συστηµάτων µέτρησης ως το 202074. Επιπλέον, στην οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες75 έχουν χαρακτηριστεί οι 
ευφυείς µετρητές ως ένας από τους βασικούς συντελεστές βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Τέλος, κατά την οδηγία για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας76, τα ευφυή δίκτυα 
χαρακτηρίζονται ως καταλύτης για την ενσωµάτωση στο δίκτυο του αυξανόµενου µεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και υποχρεούνται τα κράτη µέλη να αναπτύξουν δικτυακή 
υποδοµή µεταφοράς και διανοµής προς τον σκοπό αυτό. Οι δύο αυτές οδηγίες συνιστούν το 
κύριο πολιτικό και νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί η περαιτέρω δράση για την 
τόνωση της ανάπτυξης και της εξάπλωσης των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και οι ευφυείς µετρητές θα 
αναπτυχθούν κατά τρόπο που να ενισχύσει τον ανταγωνισµό σε επίπεδο λιανικής, την 
ενσωµάτωση της µεγάλης κλίµακας ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση µέσω της δηµιουργίας ανοικτής αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, 
η Επιτροπή συνέστησε οµάδα σχεδιασµού (task force) για τα ευφυή δίκτυα, τον Νοέµβριο 
του 2009. Η οµάδα αυτή αποτελείται από περίπου 25 ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόµενους. Η εντολή της είναι να συµβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά µε τις δράσεις άσκησης πολιτικής και τις κανονιστικές ρυθµίσεις σε επίπεδο ΕΕ και 
να συντονίζει τα πρώτα βήµατα προς την υλοποίηση των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της τρίτης δέσµης µέτρων. Τις αρχικές εργασίες της οµάδας έχουν 
καθοδηγήσει τρεις οµάδες εµπειρογνωµόνων77, καθεµία µε ιδιαίτερο αντικείµενο: (1) 
λειτουργίες ευφυούς διασυνδεδεµένου δικτύου και ευφυών µετρητών, (2) κανονιστικές 
συστάσεις για την ασφάλεια, τον χειρισµό και την προστασία των δεδοµένων και (3) ρόλοι 
και ευθύνες των παραγόντων που εµπλέκονται στην εξάπλωση των ευφυών διασυνδεδεµένων 
δικτύων. 

Παρά τα αναµενόµενα οφέλη των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων και τα προαναφερόµενα 
µέτρα πολιτικής που εφαρµόζονται, η µετάβαση προς ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και 
µετρητές δεν προχωρά τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίµα. 

Η επιτυχία των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων δεν θα εξαρτηθεί µόνο από τις νέες 
τεχνολογίες και την προθυµία των φορέων διαχείρισης δικτύων να τα υιοθετήσουν, αλλά και 

 
74 Σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το παράρτηµα 1 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ τα 

κράτη µέλη διασφαλίζουν την εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης, τα οποία ευνοούν την ενεργό 
συµµετοχή των καταναλωτών στην αγορά εφοδιασµού µε ενέργεια. Η υποχρέωση αυτή επιτρέπεται να 
υποβληθεί σε οικονοµική αξιολόγηση από τα κράτη µέλη µέχρι τις 3 Σεπτεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε 
την οδηγία για την ηλεκτρική ενεργεία, όπου η ανάπτυξη ευφυών µετρητών εκτιµηθεί θετικά, 
τουλάχιστον το 80% των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν µε ευφυή συστήµατα µέτρησης έως το 
2020. 

75 Παράρτηµα 3 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ 
76 Άρθρο 16 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
77 Task Force Smart Grids – vision and work programme, στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/work_programme.pdf 
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από κανονιστικά πλαίσια για τις βέλτιστες πρακτικές υποστήριξης της καθιέρωσής τους που 
να καλύπτουν τα θέµατα της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στον 
ανταγωνισµό, καθώς και τις αλλαγές στον κλάδο (δηλ. των κωδίκων και των κανονισµών του 
κλάδου) και στον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές χρησιµοποιούν την ενέργεια. Η 
δηµιουργία του σωστού κανονιστικού πλαισίου για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών είναι η κύρια πρόκληση. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να διευκολύνει τη 
συνεργασία ευρέος φάσµατος συντελεστών της αγοράς (ηλεκτροπαραγωγών, διαχειριστών 
δικτύων, επιχειρήσεων λιανικής εµπορίας ενέργειας, εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, 
εταιρειών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, καταναλωτών, κατασκευαστών 
συσκευών). Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει επαρκή ανοικτή 
πρόσβαση και ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών µεταξύ των συντελεστών και 
ενδεχοµένως να χρειαστεί επίσης να καλύψει θέµατα τιµολόγησης, προκειµένου να 
παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές διασυνδεδεµένων δικτύων για να 
επενδύουν σε ευφυείς τεχνολογίες. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν επίσης πολύ 
σηµαντικό ρόλο, δεδοµένου ότι εγκρίνουν τιµολόγια που θέτουν τις βάσεις για επενδύσεις σε 
ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και, ενδεχοµένως, σε µετρητές. Εάν δεν καταστρωθεί µοντέλο 
δίκαιου επιµερισµού του κόστους και δεν εξευρεθεί το ορθό ισοζύγιο µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων επενδυτικών δαπανών και µακροπρόθεσµων κερδών, θα είναι περιορισµένη 
η προθυµία των φορέων εκµετάλλευσης διασυνδεδεµένων δικτύων να αναλάβουν 
οποιεσδήποτε ουσιαστικές µελλοντικές επενδύσεις. 

Για τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και µετρητές χρειάζονται σαφή (ανοιχτά) πρότυπα που 
να εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα, να αντιµετωπίζουν τις σηµαντικές τεχνολογικές 
προκλήσεις και να διευκολύνουν την επιτυχή ενσωµάτωση όλων των χρηστών του 
διασυνδεδεµένου δικτύου, παράλληλα δε να εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία του συστήµατος 
και ποιότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδοµένο τον ανταγωνισµό των 
προσπαθειών κατάρτισης διεθνών προτύπων, η προσήλωση και η επένδυση σε συγκεκριµένη 
(ευρωπαϊκή) τεχνική λύση σήµερα ενδεχοµένως να µεταφραστεί σε λανθάνον κόστος 
αργότερα. Για τον λόγο αυτό, το 2009 η Επιτροπή ανέθεσε στους οικείους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης εντολή εκπόνησης προτύπου για τους ευφυείς µετρητές. Στις αρχές 
του 2011, η Επιτροπή θα αναθέσει στους ίδιους οργανισµούς τυποποίησης νέα εντολή για 
αναθεώρηση των υφιστάµενων και εκπόνηση νέων προτύπων για τα ευφυή διασυνδεδεµένα 
δίκτυα. Η διεθνής συνεργασία είναι εποµένως απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συµβατότητας των λύσεων. 

Μια άλλη πρόκληση είναι να πειστούν οι καταναλωτές και να κερδηθεί η εµπιστοσύνη τους 
όσον αφορά τα οφέλη των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. Όσο παραµένει σε χαµηλά 
επίπεδα η ελαστικότητα των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επιβεβαιώνονται τα 
συνολικά πλεονεκτήµατα των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων και διατηρούνται οι 
επιφυλάξεις σχετικά µε το ενδεχόµενο κατάχρησης δεδοµένων78, µπορεί να είναι δύσκολο να 
ξεπεραστεί η διστακτικότητα των καταναλωτών, δεδοµένου του χρόνου και των αλλαγών 
συµπεριφοράς που απαιτούνται για να δρέψουν οι καταναλωτές τα οφέλη των ευφυών 
τεχνολογιών. 

Τελευταίο αλλά επίσης σηµαντικό ζήτηµα, που αποτελεί µια επιπλέον ουδόλως αµελητέα 
πρόκληση, είναι η ενδεχόµενη έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού που θα είναι 
έτοιµο να χειριστεί το πολύπλοκο ευφυές διασυνδεδεµένο δίκτυο. 

 
78 Από το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών απορρίφθηκε, το 2009, νοµοσχέδιο για την εγκατάσταση 

ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων για λόγους προστασίας δεδοµένων. 
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Η µετάβαση προς ευφυή δίκτυα είναι θέµα πολύπλοκο και είναι εκτός πραγµατικότητας ένα 
άλµα από το υφιστάµενο δίκτυο στα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα. Η επιτυχής µετάβαση θα 
απαιτήσει να τελειοποιηθεί η συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων για να 
εξευρεθούν οι σωστές από πλευράς κόστους λύσεις, να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των 
εργασιών και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες συνέργειες. Για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού και για να κερδηθεί η αποδοχή και η υποστήριξη εκ µέρους των πελατών, πρέπει να 
συζητηθούν αντικειµενικά και να εξηγηθούν προσεκτικά τα οφέλη και το κόστος υλοποίησης 
των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων, µε την ενεργό συµµετοχή των καταναλωτών, των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και των δηµόσιων αρχών. 

Συστάσεις 

Για την εξασφάλιση της εν λόγω προσέγγισης και την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίστηκαν συνιστώνται οι ακόλουθες κεντρικές δράσεις: 

• Ειδική νοµοθεσία: Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
κατά πόσον, στο πλαίσιο των κανόνων της τρίτης δέσµης για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, είναι αναγκαίες περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση 
ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. Κατά την αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τους 
ακόλουθους στόχους: i) διασφάλιση κατάλληλης ανοικτής πρόσβασης και ανταλλαγής 
επιχειρησιακών πληροφοριών µεταξύ των συντελεστών και των φυσικών διεπαφών τους, 
ii) δηµιουργία εύρυθµα λειτουργούσας αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και iii) παροχή 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές διασυνδεδεµένων δικτύων για να επενδύουν σε 
ευφυείς τεχνολογίες για ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα. Με βάση αυτή την ανάλυση, το 
πρώτο εξάµηνο του 2011 θα ληφθεί τελική απόφαση σχετικά µε ειδική νοµοθεσία για τα 
ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα. 

• Τυποποίηση και διαλειτουργικότητα: Η οµάδα σχεδιασµού έχει ορίσει σύνολο έξι 
αναµενόµενων υπηρεσιών και περίπου 30 λειτουργιών που θα παρέχουν τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα. Η οµάδα σχεδιασµού και η Κοινή Οµάδα Εργασίας των 
CEN/CENELEC/ETSI για τα πρότυπα του ευφυούς διασυνδεδεµένου δικτύου θα 
υποβάλουν, έως τα τέλη του 2010, από κοινού ανάλυση σχετικά µε την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης για τεχνολογίες ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων και θα 
προσδιορίσουν τις περαιτέρω εργασίες που απαιτούνται στο πεδίο αυτό. Στις αρχές του 
2011, η Επιτροπή θα συντάξει εντολή προς τους οικείους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης να αναπτύξουν πρότυπα για τα ευφυή διασυνδεδεµένα δίκτυα και να 
διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και τη συµβατότητα µε τα πρότυπα που εκπονούνται 
σε όλη την υφήλιο. 

• Προστασία δεδοµένων: Βάσει των εργασιών της οµάδας σχεδιασµού, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία µε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, θα αξιολογήσει την 
ανάγκη για πρόσθετα µέτρα προστασίας των δεδοµένων, τους ρόλους και τις ευθύνες των 
διαφόρων συντελεστών όσον αφορά την πρόσβαση, την κατοχή και τον χειρισµό των 
δεδοµένων (κυριότητα, κατοχή και πρόσβαση, δικαιώµατα ανάγνωσης και τροποποίησης 
δεδοµένων, κ.λπ.), και θα υποβάλει, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλες προτάσεις 
κανονιστικών ρυθµίσεων ή/και κατευθυντήριων γραµµών.  

• Επενδύσεις σε υποδοµές: Μεγάλο µέρος των αναγκαίων επενδύσεων για την εξάπλωση 
των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων αναµένεται να προέλθει από διαχειριστές δικτύων, 
ιδίως σε επίπεδο διανοµής, καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες, υπό την καθοδήγηση των 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών. Στις περιπτώσεις που λείπουν τα κεφάλαια, λύση θα ήταν 



EL 49   EL 

δυνατόν να αποτελέσουν οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Όταν ο 
συντελεστής απόδοσης µιας επένδυσης είναι πολύ χαµηλός και είναι προφανές το δηµόσιο 
συµφέρον, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης από το ∆ηµόσιο. Η Επιτροπή 
θα προτρέψει τα κράτη µέλη να συστήσουν ταµεία για τη στήριξη της ανάπτυξης ευφυών 
διασυνδεδεµένων δικτύων. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα ιδιαίτερης 
στήριξης των ευφυών τεχνολογιών, στο πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης της άσκησης 
πολιτικής και των σχεδίων έργων που αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς και καινοτόµα 
χρηµατοδοτικά µέσα που αποσκοπούν σε ταχεία έναρξη της εκµετάλλευσης των 
τεχνολογιών ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων σε δίκτυα µεταφοράς και διανοµής. 

• Έργα επίδειξης, Ε&Α και καινοτοµίας: Σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφόµενη 
στρατηγική επενδύσεων σε υποδοµές, χρειάζεται σαφής ευρωπαϊκή πολιτική για την Ε&Α 
και την επίδειξη µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας και τη µεταστροφή προς τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα, χαραγµένη µε γνώµονα την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το 
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (EEGI) και τις σχετικές µε τα ευφυή 
διασυνδεδεµένα δίκτυα δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συνασπισµού Ενεργειακής 
Έρευνας, που επικεντρώνεται στη µακροπρόθεσµη έρευνα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις καινοτοµίες του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασµό µε Ε&Α στις 
τεχνολογίες ισχύος (καλώδια, µετασχηµατιστές, κ.λπ.) και µε Ε&Α στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνίας (συστήµατα ελέγχου, επικοινωνιών, κ.λπ.). Τα 
προτεινόµενα µέτρα πρέπει επίσης να αφορούν τη συµπεριφορά των καταναλωτών, την 
αποδοχή από το κοινό και τα πρακτικά εµπόδια κατά την εξάπλωση των τεχνολογιών. Τα 
κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν τα έργα Ε&Α και επίδειξης, π.χ. µε 
συνδυασµό δηµόσιας στήριξης και ρυθµίσεων παροχής κινήτρων, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η EEGI θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει τα προτεινόµενα έργα όπως έχει 
προγραµµατιστεί, παρά την τρέχουσα δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι εργασίες αυτές πρέπει να συντονίζονται στενά µε τις δραστηριότητες που 
προτείνονται στην ανακοίνωση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ευρώπης. Για να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια σχετικά µε τα τρέχοντα έργα 
επίδειξης/πιλοτικά και τα αποτελέσµατά τους και για να διαµορφωθεί το µελλοντικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, η Επιτροπή ενδέχεται να συγκροτήσει πλατφόρµα µε στόχο να 
διευκολυνθεί η διάδοση των ορθών πρακτικών και εµπειριών σχετικά µε την εξάπλωση 
στην πράξη των ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη και για τον 
συντονισµό διαφορετικών προσεγγίσεων ώστε να είναι εξασφαλισµένες οι συνέργειες. Το 
σύστηµα πληροφοριών του σχεδίου ΣΕΤ, το οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ), περιλαµβάνει σύστηµα παρακολούθησης, που είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία. 

• Προώθηση νέων δεξιοτήτων: Για να καλυφθεί το κενό µεταξύ θέσεων απασχόλησης µε 
χαµηλή και εκείνων µε υψηλή ειδίκευση αντίστοιχη των απαιτήσεων της εξάπλωσης του 
ευφυούς διασυνδεδεµένου δικτύου, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τρέχουσες 
πρωτοβουλίες, όπως οι δράσεις κατάρτισης στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, οι Κοινότητες 
Γνώσης και Καινοτοµίας που είναι ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ), οι δράσεις Marie Curie79 και άλλες δράσεις, όπως λόγου χάρη η πρωτοβουλία 
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Ωστόσο, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν 
σοβαρά τις πιθανές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες και να ξεκινήσουν προγράµµατα 
επανεκπαίδευσης των εργαζοµένων και παροχής υποστήριξης για την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων. 

 
79 http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 
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4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

4.1. Ευρωπαϊκές αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας 

Ως αρτηρία ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να νοείται γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
µε δυναµικότητα µεταφοράς σηµαντικά µεγαλύτερη εκείνης των σηµερινών 
διασυνδεδεµένων δικτύων µεταφοράς υψηλής τάσης, τόσο όσον αφορά την ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που µεταφέρεται όσο και την απόσταση που διανύεται κατά την εν 
λόγω µεταφορά. Για την επίτευξη αυτών των µεγαλύτερων δυναµικοτήτων, πρέπει να 
αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που, συγκεκριµένα, θα καθιστούν δυνατή τη µεταφορά 
συνεχούς ρεύµατος (ΣΡ) και επίπεδα τάσης σηµαντικά υψηλότερα από 400 kV. 

Την περίοδο µετά το 2020 και έως το 2050, θα χρειαστεί µακροπρόθεσµη λύση για να 
αντεπεξέρχονται τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια πρόκληση που αντιµετωπίζουν: 
να διοχετεύουν το συνεχώς αυξανόµενο πλεόνασµα ηλεκτροπαραγωγής από την αιολική 
ενέργεια στις βόρειες θάλασσες και το αυξανόµενο πλεόνασµα ηλεκτροπαραγωγής από τις 
ανανεώσιµες πηγές στη Νοτιοδυτική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συνδέουν 
αυτούς τους νέους κόµβους ηλεκτροπαραγωγής µε τις εγκαταστάσεις µεγάλης δυναµικότητας 
αποθήκευσης στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και των Άλπεων και µε τα µεγάλα 
υφιστάµενα και µελλοντικά κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και µε τα 
υφιστάµενα διασυνδεδεµένα δίκτυα εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΕΡ) υψηλής τάσης. Για τις 
νέες αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες και 
µελλοντικές περιοχές πλεονασµατικής ηλεκτροπαραγωγής― όπως λόγου χάρη η Γαλλία, η 
Νορβηγία ή η Σουηδία― καθώς και η πολυπλοκότητα του υφιστάµενου διαδρόµου 
µεταφοράς Βορρά – Νότου στην Κεντρική Ευρώπη, ο οποίος διοχετεύει πλεόνασµα 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον Βορρά, µέσω της ∆ανίας και της Γερµανίας, στις ενεργειακά 
ελλειµµατικές περιοχές της νότιας Γερµανίας και της βόρειας Ιταλίας. 

Παρά τις τεχνολογικές αβεβαιότητες, είναι σαφές ότι οποιοδήποτε µελλοντικό σύστηµα 
αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να οικοδοµηθεί σταδιακά και να διασφαλίζει τη 
συµβατότητα των συνδέσεων ΕΡ/ΣΡ και την τοπική αποδοχή80, µε βάση τις άλλες 
προτεραιότητες µέχρι το 2020 που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.1, ιδίως όσον αφορά τα 
υπεράκτια διασυνδεδεµένα δίκτυα. 

Αυτό το σύστηµα αρτηριών πρέπει επίσης να προετοιµαστεί για πιθανές συνδέσεις πέραν των 
συνόρων της ΕΕ προς νότο και προς ανατολάς, προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
οφέλη από το σηµαντικό δυναµικό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αυτών των περιοχών. Πέρα 
από τις ήδη σύγχρονες συνδέσεις µε τις χώρες του Μαγκρέµπ και την Τουρκία, ενδέχεται, 
κατά συνέπεια, να καταστούν αναγκαίες σε βάθος χρόνου οι συνδέσεις µε άλλες µεσογειακές 
και ανατολικές χώρες. Για τον σκοπό αυτό, θα µπορούσε να προβλεφθεί διάλογος µε τα 
κράτη της Βόρειας Αφρικής σχετικά µε τις τεχνικές και νοµικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη 
διαµεσογειακών υποδοµών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
80 Αυτό θα µπορούσε να περιλαµβάνει την ανάγκη για µερική υπογειοποίηση των γραµµών ηλεκτρικής 

ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές δαπάνες για υπόγεια καλώδια είναι τουλάχιστον 3-10 
φορές υψηλότερες σε σύγκριση µε τις δαπάνες για εναέριες γραµµές. Βλ. "Feasibility and technical 
aspects of partial undergrounding of extra high voltage power transmission lines"(Σκοπιµότητα και 
τεχνικές πτυχές της µερικής υπογειοποίησης των επιπλέον γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
υπερυψηλής τάσης), από κοινού µελέτη του Ε∆∆ΣΜ-ΗE και Europacable. Νοέµβριος 2010. 
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Παρά την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη µελλοντική ανάγκη για πανευρωπαϊκά 
διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σηµαντική η αβεβαιότητα όσον αφορά τη 
χρονική στιγµή που θα καταστεί αναγκαίο αυτό το διασυνδεδεµένο δίκτυο, καθώς και τα 
βήµατα που πρέπει να ληφθούν για την οικοδόµησή του. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 
συντονισµένη δράση σε επίπεδο ΕΕ για να αρχίσει η συνεκτική ανάπτυξη αυτού του δικτύου 
και για τον περιορισµό των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων. Συντονισµός σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα είναι επίσης αναγκαίος για να θεσπιστεί το κατάλληλο νοµοθετικό, κανονιστικό 
και οργανωτικό πλαίσιο για τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την κατασκευή και 
λειτουργία αυτού του συστήµατος αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη εν λόγω δράση πρέπει να ενσωµατωθούν οι υπό εξέλιξη εργασίες έρευνας και ανάπτυξης, 
ιδίως εκείνες που εκτελούνται στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ από την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (EEGI) και την 
Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Πρωτοβουλία για την Αιολική Ενέργεια (European Industrial Wind 
Initiative), για να προσαρµοστούν οι σηµερινές και να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες 
µεταφοράς, αποθήκευσης και ευφυών διασυνδεδεµένων δικτύων. Εν προκειµένω, πρέπει, 
επίσης, να ενσωµατωθούν στη δράση οι δυνατότητες για µεταφορά και αποθήκευση 
υδρογόνου σε µεγάλη κλίµακα. Σε συνδυασµό µε τις κυψέλες καυσίµου, το υδρογόνο 
ενδείκνυται ιδιαίτερα για κατανεµηµένες εφαρµογές και για εφαρµογές στις µεταφορές. 
Αναµένεται ότι θα καταστεί δυνατή η εµπορευµατοποίησή τους για οικιστικές εφαρµογές από 
το 2015 και για οχήµατα υδρογόνου από το 202081. 

Συστάσεις 

Οι ακόλουθες κεντρικές δράσεις είναι απαραίτητες για την προετοιµασία των ευρωπαϊκών 
αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας: 

– Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, τον 
Ιούνιο του 2009, εκκίνηση εργασιών ειδικά για τις αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενταγµένων στο πλαίσιο του Φόρουµ της Φλωρεντίας, µε σκοπό τη διάρθρωση των 
εργασιών που εκτελούνται από όλους τους ενδιαφεροµένους για την προετοιµασία των 
αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ε∆∆ΣΜ-ΗΕ πρέπει να 
αναλάβουν την οργάνωση των εργασιών και να συσπειρώσουν όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Οι εργασίες πρέπει να επικεντρωθούν στην κατάρτιση µεσοπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων σεναρίων ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής, στην αξιολόγηση των 
βασικών εννοιών της αρχιτεκτονικής πανευρωπαϊκού διασυνδεδεµένου δικτύου και των 
επιλογών σχεδιασµού, στην ανάλυση των συνεπειών της εξάπλωσης των αρτηριών 
ηλεκτρικής ενέργειας από κοινωνικοοικονοµική άποψη και στη βιοµηχανική πολιτική, 
καθώς και στον σχεδιασµό του κατάλληλου νοµοθετικού, κανονιστικού και οργανωτικού 
πλαισίου. 

– Προώθηση της αναγκαίας έρευνας και ανάπτυξης, µε βάση τις εργασίες που εκτελούνται 
στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (EEGI) και την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Πρωτοβουλία για 
την Αιολική Ενέργεια (European Industrial Wind Initiative), µε σκοπό να προσαρµοστούν 
οι σηµερινές και να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες µεταφοράς, αποθήκευσης και ευφυών 

 
81 Προς τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, η κοινή επιχείρηση για τις κυψέλες καυσίµου και 

υδρογόνου θα δροµολογήσει µια πρώτη µελέτη για τον προγραµµατισµό της υποδοµής της ΕΕ για το 
υδρογόνο, µέχρι το τέλος του 2010, ανοίγοντας το δρόµο για να αρχίσει η εµπορική εξάπλωση του 
υδρογόνου µε χρονικό ορίζοντα το 2020. 
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διασυνδεδεµένων δικτύων, καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού. 

– Θέσπιση σπονδυλωτού προγράµµατος ανάπτυξης, που θα καταρτιστεί από το Ε∆∆ΣΜ-
ΗΕ µέχρι τα µέσα του 2013, µε στόχο την ανάθεση της πρώτης αρτηρίας ηλεκτρικής 
ενέργειας το αργότερο το 2020. Στο πρόγραµµα θα προβλέπεται επίσης επέκταση, µε 
στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των µεγάλης κλίµακας δυναµικοτήτων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. 

4.2. Ευρωπαϊκή υποδοµή µεταφοράς CO2  

∆εδοµένου ότι οι δυνητικοί τόποι αποθήκευσης CO2 δεν είναι ισοκατανεµηµένοι γεωγραφικά 
σε όλη την Ευρώπη, ενδεχοµένως να χρειαστεί µεγάλης κλίµακας εξάπλωση της δέσµευσης 
και αποθήκευσης CO2 στην Ευρώπη για να επιτευχθούν σηµαντικά επίπεδα εξάλειψης των 
ανθρακούχων εκποµπών των ευρωπαϊκών οικονοµιών µετά το 2020. Προς τούτο θα 
απαιτηθεί η κατασκευή υποδοµής αγωγών και, όπου είναι σκόπιµο, ναυτιλιακών υποδοµών, 
που να εκτείνονται πέραν των συνόρων των κρατών µελών, για χώρες που δεν διαθέτουν 
επαρκείς δυνατότητες αποθήκευσης CO2. 

Η δυνατότητα υλοποίησης των συνιστωσών τεχνολογιών της CCS (δέσµευση, µεταφορά και 
αποθήκευση) έχει τεκµηριωθεί. Ωστόσο, δεν έχουν ακόµη ενοποιηθεί και δοκιµαστεί σε 
βιοµηχανική κλίµακα και, επί του παρόντος, η CCS δεν είναι εµπορικά βιώσιµη. Μέχρι 
σήµερα, η εφαρµογή της τεχνολογίας έχει περιοριστεί σε µικρότερης κλίµακας εγκαταστάσεις 
που, συχνά, σχεδιάστηκαν για την επίδειξη µιας ή δύο συνιστωσών µεµονωµένα. Παράλληλα, 
είναι κοινώς αποδεκτό ότι, προκειµένου να επιδράσουν βαθειά στη µείωση των εκποµπών, 
και έτσι να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση χαρτοφυλακίου «χαµηλότερου κόστους» για 
δράσεις µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, πρέπει να αποδειχθεί η βιωσιµότητα των 
τεχνολογιών CCS σε µεγάλη κλίµακα περί το 2020. 

Προς τον σκοπό αυτό, το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 αποφάσισε να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη έως και 12 µεγάλης κλίµακας µονάδων επίδειξης της CCS στην Ευρώπη έως το 
2015, ώστε να προωθήσει την τεχνολογία έως την εµπορική βιωσιµότητά της. 
Κατασκευάζονται επί του παρόντος έξι έργα µεγάλης κλίµακας CCS που σχεδιάστηκαν για 
την επίδειξη της τεχνολογίας στην ηλεκτροπαραγωγή. Θα έχουν εγκατεστηµένη ισχύ 
τουλάχιστον 250ΜW και θα περιλαµβάνουν, επίσης, συνιστώσες µεταφοράς και 
αποθήκευσης. Τα έργα αυτά συγχρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή, µε επιδοτήσεις ύψους 
1 δισεκατοµµυρίων ευρώ συνολικά. Ένας άλλος µηχανισµός χρηµατοδότησης, που είναι 
ενταγµένος στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, θα τεθεί σε εφαρµογή τον 
Νοέµβριο του 201082. Επιπλέον, η Επιτροπή στηρίζει τη σχετική µε την CCS έρευνα και 
ανάπτυξη και έχει συγκροτήσει αποκλειστικό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων µεταξύ φορέων 
επίδειξης CCS σε µεγάλη κλίµακα. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) εκπόνησε το 2010 εκτίµηση σχετικά µε τις απαιτούµενες 
επενδύσεις σε υποδοµή µεταφοράς CO2

83. Βασιζόµενη στις παραδοχές της βασικής γραµµής 
PRIMES, η µελέτη δείχνει ότι το 2020 θα δεσµεύονται 36 εκατοµµύρια τόνοι CO2 και θα 
µεταφέρονται σε 6 κράτη µέλη της ΕΕ. Το δίκτυο µεταφοράς CO2 θα εκτείνεται σε µήκος 
περίπου 2 000 χιλιοµέτρων και θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ 

 
82 http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm 
83 "The evolution of the extent and the investment requirements of a trans-European CO2 transport 

network", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, EUR 24565 EN. 2010. 
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(χάρτης 9). Σχεδόν όλοι οι αγωγοί σχεδιάζονται για να διοχετεύουν τις πρόσθετες ποσότητες 
CO2 που αναµένεται να εισρεύσουν τα προσεχή έτη84. 

Για το 2030, η µελέτη προβλέπει αύξηση της δεσµευόµενης ποσότητας CO2 σε 272 εκατ. 
τόνους (χάρτης 10). Πολλοί από τους αγωγούς που θα έχουν κατασκευαστεί προγενέστερα θα 
λειτουργούν πλέον µε την πλήρη δυναµικότητά τους και θα κατασκευάζονται νέοι αγωγοί, οι 
οποίοι θα χρησιµοποιηθούν πλήρως κατά την περίοδο εκκίνησης της CCS, περί το 2050. Το 
δίκτυο µεταφοράς CO2 θα εκτείνεται πλέον σε περίπου 8 800 χιλιόµετρα και θα απαιτεί 
επενδύσεις ύψους 9,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Θα συγκροτούνται σε όλη την Ευρώπη τα 
πρώτα περιφερειακά δίκτυα γύρω από τις πρώτες µονάδες επίδειξης. Στην ανάλυση του 
ΚΚΕρ τονίζονται επίσης τα οφέλη του ευρωπαϊκού συντονισµού προκειµένου να επιτύχει η 
Ευρώπη τη βέλτιστη λύση για τη µεταφορά CO2, καθώς τα αποτελέσµατά της ανάλυσης 
δείχνουν ότι έως και 16 κράτη µέλη της ΕΕ είναι δυνατόν να συµµετέχουν στη διασυνοριακή 
µεταφορά CO2 έως το 2030. 

Χάρτης 9: Υποδοµή δικτύου CO2 το 2020,  
βασική γραµµή PRIMES 

Χάρτης 10: Υποδοµή δικτύου CO2 το 2030,  
βασική γραµµή PRIMES 

Μια δεύτερη ανάλυση, που διενεργήθηκε από την εταιρεία Arup το 2010 και επικεντρώθηκε 
στη εφικτότητα ευρωπαϊκής κλίµακας υποδοµών CO2

85, είχε ως στόχο τον προσδιορισµό του 
βέλτιστου δικτύου µεταφοράς CO2 στην Ευρώπη και της εξέλιξής του στο µέλλον, µε βάση 
προκαθορισµένες ποσότητες CO2, προσδιορισµό κατάλληλων τόπων αποθήκευσης και 
προσέγγιση ελαχιστοποίησης του κόστους. Σύµφωνα µε το πιο συντηρητικό σενάριο 
υπολογίστηκε ότι το 2030 θα µεταφέρονται µέσω δικτύου 6.900 χιλιοµέτρων 50 εκατοµµύρια 
τόνοι CO2. Στη µελέτη υποστηρίζεται το επιχείρηµα ότι, δεδοµένου ότι ορισµένες χώρες δεν 
θα διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης, µόνο ένα διασυνοριακό δίκτυο θα µπορούσε να 
καταστήσει δυνατή την ευρύτερη εξάπλωση της CCS. 

 
84 Υπερβολικά διαστασιολογηµένοι αγωγοί επισηµαίνονται µε κόκκινο χρώµα, ενώ οι αγωγοί που 

λειτουργούν µε την πλήρη δυναµικότητά τους επισηµαίνονται µε µπλε χρώµα. 
85 "Feasibility of Europe-wide CO2 infrastructures" (Σκοπιµότητα υποδοµών CO2 σε ολόκληρη την 

Ευρώπη), µελέτη της εταιρείας Ove Arup & Partners Ltd για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σεπτέµβριος 2010. 



EL 54   EL 

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται από τη µελέτη EU Geocapacity (2009) σχετικά µε 
την ευρωπαϊκή χωρητικότητα γεωλογικής αποθήκευσης CO2

86: το µελλοντικό δίκτυο 
µεταφοράς CO2 εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διαθεσιµότητα χερσαίας αποθήκευσης ή 
τη διαθεσιµότητα και την ανάπτυξη υπεράκτιων αλατούχων σχηµατισµών. Λαµβάνοντας 
υπόψη τον βαθµό ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την αποθήκευση CO2 και την 
τεχνολογία CCS εν γένει, στη µελέτη προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αποθήκευση 
σε υπεράκτιους αλατούχους σχηµατισµούς. Στη µελέτη επισηµαίνεται επίσης ότι δεν είναι 
ακόµη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η διαθέσιµη χωρητικότητα αποθήκευσης και, συνεπώς, είναι 
απαραίτητες περαιτέρω εργασίες για να διαπιστωθεί το πραγµατικό δυναµικό αποθήκευσης. 
Ωστόσο, η βασική κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της CCS στο εγγύς µέλλον θα είναι η 
τιµή του CO2, η οποία είναι εξαιρετικά αβέβαιη και εξαρτάται από την εξέλιξη του ΣΕ∆Ε. 
Οποιαδήποτε ανάλυση σκιαγραφεί πιθανό δίκτυο εκποµπών CO2 µετά το 2020 θα πρέπει 
συνεπώς να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη επιφύλαξη. 

Όλες οι µελέτες επιβεβαιώνουν ότι η εξέλιξη του δικτύου CO2 στην Ευρώπη θα καθοριστεί 
από τη διαθεσιµότητα χώρων αποθήκευσης και το επίπεδο εξάπλωσης των τεχνολογιών CCS, 
καθώς και από τον βαθµό συντονισµού για την ανάπτυξή της, ήδη από τώρα. Η ανάπτυξη 
ενοποιηµένων αγωγών και δικτύων θαλάσσιας µεταφοράς, που αρχικώς θα 
προγραµµατιστούν και θα κατασκευαστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες µεταφοράς CO2 από πολλαπλές πηγές, θα επωφεληθεί από 
οικονοµίες κλίµακας και θα διευκολύνει τη σύνδεση πρόσθετων πηγών εκποµπών CO2 µε 
κατάλληλες καταβόθρες CO2 κατά τη διάρκεια ζωής των αγωγών87. Πιο µακροπρόθεσµα, θα 
πρέπει να επεκταθούν αυτά τα ενοποιηµένα δίκτυα και να αλληλοσυνδεθούν ώστε να 
φτάσουν σε πηγές και τόπους αποθήκευσης CO2 σε όλη την Ευρώπη, αντίστοιχα µε τα 
σηµερινά δίκτυα φυσικού αερίου. 

Συστάσεις 

Αφής στιγµής καταστεί εµπορικά βιώσιµη η CCS, οι αγωγοί και η ναυτιλιακή υποδοµή που 
κατασκευάζονται για τα έργα επίδειξης θα γίνουν εστιακά σηµεία για µελλοντικό ευρωπαϊκό 
δίκτυο. Είναι σηµαντική η δυνατότητα προγραµµατισµού αυτής της αρχικά 
κατακερµατισµένης διάρθρωσης µε τρόπο που να εξασφαλίζει την πανευρωπαϊκή 
συµβατότητα σε µεταγενέστερο στάδιο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη διδάγµατα από την 
ενοποίηση αρχικά κατακερµατισµένων δικτύων, όπως λόγου χάρη του φυσικού αερίου, ώστε 
να αποφευχθεί µια εξίσου επίπονη διαδικασία συγκρότησης κοινών αγορών. 

Πρέπει να συνεχιστεί η εξέταση των τεχνικών και πρακτικών λεπτοµερειών δικτύου CO2 και 
να επιδιωχθεί συµφωνία για κοινή προοπτική. Για πιθανές δράσεις στον τοµέα αυτό πρέπει να 
αξιοποιηθεί ο διάλογος των ενδιαφεροµένων µερών στο πλαίσιο της Οµάδας Εργασίας για 

 
86 "EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide", αριθµός 

έργου SES6-518318. Τελική έκθεση δραστηριοτήτων, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα: 
http://www.geology.cz/geocapacity/publications  

87 Η προκαταρκτική µελέτη βασικού σχεδιασµού (Front End Engineering Design) δικτύου CCS στην 
περιοχή Yorkshire και Humber έδειξε ότι οι αρχικές επενδύσεις σε εφεδρική δυναµικότητα αγωγού θα 
ήταν οικονοµικά αποδοτικές ακόµη και στην περίπτωση που µετέπειτα κατασκευασµένα αναπτυξιακά 
έργα συνδεθούν µε το δίκτυο µέχρι και 11 χρόνια αργότερα. Η µελέτη επιβεβαίωσε επίσης την εµπειρία 
από άλλους τοµείς, δηλαδή ότι οι επενδύσεις σε ενοποιηµένα δίκτυα θα ήταν δυνατόν να 
λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ευρεία εξάπλωση των τεχνολογιών CCS λόγω της ευθυγράµµισης 
των διαδικασιών αδειοδότησης, της µείωσης του κόστους σύνδεσης πηγών CO2 µε καταβόθρες CO2 και 
της διασφάλισης της δυνατότητας αποθήκευσης δεσµευµένου CO2 µόλις αρχίσει να λειτουργεί η 
εγκατάσταση δέσµευσης. 

http://www.geology.cz/geocapacity/publications
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Αειφόρα Ορυκτά Καύσιµα (Sustainable Fossil Fuels Working Group, ενταγµένη στο φόρουµ 
του Βερολίνου). Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί το δίκτυο CCS Project Network για τη 
συλλογή εµπειριών από τη λειτουργία έργων επίδειξης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί 
δυνατό να εκτιµηθεί η αναγκαιότητα και το εύρος πιθανής παρέµβασης της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η περιφερειακή συνεργασία για να τονώσει την οµαδοποίηση, 
που αποτελεί το πρώτο στάδιο πιθανού µελλοντικού ενοποιηµένου ευρωπαϊκού δικτύου. Οι 
υφιστάµενες δοµές υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων του δικτύου CCS Project Network 
και της οµάδας ανταλλαγής πληροφοριών που συστάθηκε δυνάµει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ 
σχετικά µε την αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς σχηµατισµούς, θα µπορούσαν να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη περιφερειακών οµαδοποιήσεων. Εν προκειµένω θα ήταν δυνατόν 
να περιληφθούν, µεταξύ άλλων, η συγκρότηση εστιασµένων οµάδων εργασίας και η 
ανταλλαγή γνώσεων σχετικά µε το εν λόγω θέµα στο πλαίσιο του δικτύου CCS Project 
Network, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά µε την αδειοδότηση και τη 
διασυνοριακή συνεργασία των αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο της οµάδας ανταλλαγής 
πληροφοριών. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει επίσης παγκόσµια φόρουµ συζητήσεων µε θέµα 
την CCS, για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά µε τις περιφερειακές οµαδοποιήσεις και 
κόµβους σε όλη την υφήλιο. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για ευρωπαϊκό χάρτη υποδοµής CO2 που 
µπορεί να διευκολύνει τον εκ των προτέρων προγραµµατισµό των υποδοµών, µε επίκεντρο το 
θέµα της οικονοµικής αποδοτικότητας του κόστους. Σηµαντικό µέρος αυτής της προσπάθειας 
θα αφορά τη χωροθέτηση, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιµότητα των τόπων αποθήκευσης, 
ιδιαίτερα των υπεράκτιων. Για να επαληθευτεί ότι τα αποτελέσµατα αυτής της 
χαρτογράφησης θα είναι συγκρίσιµα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον βέλτιστο σχεδιασµό του δικτύου, πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την κατάρτιση κοινής µεθοδολογίας εκτίµησης της χωρητικότητας 
αποθήκευσης. Για λόγους διαφάνειας όσον αφορά την αποθήκευση και τη CCS εν γένει, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει τη δηµοσίευση ευρωπαϊκού άτλαντα αποθήκευσης CO2, στον οποίο 
θα αποτυπώνεται το δυναµικό αποθήκευσης. 

 


