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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι μια ανοιχτή, ανταγωνιστική, ολοκληρωμένη και ευέλικτη ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας θα επιτρέψει τη διατήρηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την επίτευξη 
χαμηλότερων και διαφανών τιμών, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και 
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των καταναλωτών και ότι για 
να υλοποιηθεί αυτό επείγει η κατάργηση των φυσικών και των κανονιστικών φραγμών 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς·

2. τονίζει τη σημασία των περιφερειακών αγορών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών για την κατάργηση των εμποδίων, επιταχύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του δικτύου·

3. σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της τρίτης 
δέσμης νομοθετικών πράξεων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ο τομέας της ενέργειας 
δεν έχει ακόμη παραγάγει όλα τα οφέλη για τους φορείς της εσωτερικής αγοράς και δεν 
υφίσταται ακόμη διασυνοριακή εσωτερική αγορά ενέργειας· καλεί επίμονα, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να 
διασφαλίσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια που έχει ήδη καθυστερήσει, ασκώντας πίεση στα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν, αποτρέποντάς τα από τη δημιουργία νέων εμποδίων και επιβάλλοντας 
κυρώσεις, όπου απαιτείται· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να δώσει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα εναπομείναντα εμπόδια για την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια, από κοινού με σαφή στοιχεία που καταδεικνύουν τις 
επιπτώσεις τους στις τιμές της ενέργειας για τον καταναλωτή· επισημαίνει ότι η επιβολή 
των κανόνων του ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια του 
εφοδιασμού, εφόσον συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και στην 
προώθηση των επενδύσεων· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεχίσει να εκτελεί 
με αποφασιστικότητα τα μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον 
τομέα της ενέργειας που ελήφθησαν με γνώμονα τη σχετική τομεακή έρευνα· επικροτεί, 
εν προκειμένω, τις διαδικασίες που ισχύουν σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού 
στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως το 2014 και να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια στον 
ανταγωνισμό που έχουν τεθεί και πάλι από τους προμηθευτές· επισημαίνει ότι οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο κατά τη 
μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τους 
παράσχουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που χρειάζονται·

4. τονίζει ότι μόνο μέσω ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου θα καταστεί δυνατή η 
προσέλκυση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συνεχή ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς·

5. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού στον τομέα της 
ενέργειας που προορίζεται για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», να δώσει 
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προτεραιότητα στα έργα που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, οπότε με τον τρόπο αυτό προωθεί τον ανταγωνισμό, επιταχύνει τη διείσδυση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην αγορά, δημιουργεί τις αναγκαίες διασυνοριακές 
διασυνδέσεις και ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού·

6. ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση του κοινού προγραμματισμού των 
ενεργειακών δικτύων με στόχο την προώθηση του ορθολογικής οργάνωσης του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου, αξιοποιώντας τις διασυνοριακές συνέργειες και μια 
αποδοτικότερη υποδομή δικτύου, γεγονός που θα επιφέρει μείωση του κόστους για τους 
καταναλωτές και τη βιομηχανία·

7. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αποφυγή του κατακερματισμού και των 
στρεβλώσεων της αγοράς, σταματώντας την χορήγηση άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων
υπέρ των ορυκτών καυσίμων και θέτοντας τέρμα στην ρύθμιση των τιμών της ενέργειας 
που απαιτούνται από τους καταναλωτές· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να ελέγξει 
κατά πόσο οι ισχύοντες σε ορισμένα κράτη μέλη νόμοι – οι οποίοι, με την ανάθεση 
αποκλειστικών δικαιωμάτων, δημιουργούν φορείς μονοπωλιακής παροχής υπηρεσιών και 
οδηγούν με τον τρόπο αυτό σε μείωση του ανταγωνισμού και αύξηση των τιμών για τους 
καταναλωτές – συνάδουν με τις Συνθήκες· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη τα συστήματα 
υποστήριξης της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη να 
αποκτήσουν σταδιακά μεγαλύτερη συνοχή και να προωθηθούν μηχανισμοί ικανότητας 
παραγωγής που θα λειτουργούν αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο· τονίζει ότι, για 
το σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια 
μέτρα διαφύλαξης της ικανότητας παραγωγής είναι αναγκαία και έχουν νόημα·

8. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη ταχείας επιχειρησιακής ολοκλήρωσης 
των εθνικών αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, η λειτουργία των οποίων 
προϋποθέτει την επίσημη έγκριση και την άμεση εφαρμογή κωδίκων δικτύου με κοινούς 
κανόνες με σκοπό τον καθορισμό μηχανισμών για την κατανομή της ικανότητας 
παραγωγής, την εξισορρόπηση, τη χρέωση και τη διαλειτουργικότητα·

9. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO), τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους με σκοπό 
να επιταχυνθεί η παράδοση των κωδικών δικτύου, που θα πρέπει να αναπτυχθούν χωρίς 
αποκλεισμούς και με διαφάνεια·

10. προειδοποιεί την Επιτροπή για την ανάγκη να διασφαλισθεί η ουσιαστική εφαρμογή της 
νομοθεσίας που ενισχύει τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, ως μέσο για την κατοχύρωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 
ενέργειας και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών·

11. σημειώνει ότι οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανονισμούς μπορεί να οδηγήσουν σε άνισο 
ανταγωνισμό· ζητεί να ενισχυθούν οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του ACER ώστε να 
μπορεί να παρέχει περισσότερες δυνατότητες για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου 
που δεν θα θίγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

12. υποστηρίζει πλήρως τη λήψη μέτρων για την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού με 
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σκοπό τη δημιουργία πιο αποκεντρωμένων και ανταγωνιστικών μοντέλων αγοράς, 
δεδομένου ότι αυτά δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους τοπικούς παραγωγούς 
ενέργειας και τους νέους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης·

13. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς δεν οδήγησε σε σημαντικές 
εναλλακτικές επιλογές ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές και 
ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά, εξαιτίας της μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια καθώς και των εμποδίων που εξακολουθούν να 
υφίστανται για τον ανταγωνισμό· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό να 
αποσαφηνισθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια όσον 
αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και των τιμολογίων, την ενημέρωση, το πεδίο 
σύγκρισης, την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, την ανταπόκριση στις ανάγκες των 
πελατών και την προστασία των καταναλωτών· ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές·

14. σημειώνει ότι η τεχνική απλοποίηση έχει σημασία για τους καταναλωτές και ότι για το 
σκοπό αυτό, έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας για τη διαφάνεια στις 
λιανικές αγορές ενέργειας της ΕΕ τα αναλυτικά στοιχεία τιμολόγησης θα πρέπει να είναι 
ίδια στην προσφορά, στη σύμβαση και στον λογαριασμό και να παρουσιάζονται με 
εναρμονισμένο τρόπο· πιστεύει ότι προκειμένου να αποκτήσουν οι καταναλωτές 
περισσότερο προορατική συμπεριφορά ως προς τη διαχείριση της κατανάλωσης 
ενέργειας, πρέπει να ενημερωθούν για τους τρόπους ελέγχου της κατανάλωσης, τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για την 
παραγωγή μικρής κλίμακας· συμφωνεί με την έκθεση της ομάδας εργασίας ως προς το ότι 
τα εργαλεία και οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης τιμών μπορούν να αποτελούν χρήσιμο 
εργαλείο για τους καταναλωτές, εάν χρησιμοποιούνται με ανεξάρτητο, διαφανή και 
αξιόπιστο τρόπο· συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικτυακούς 
τόπους για σύγκριση τιμών και φιλικές προς τον καταναλωτή εκστρατείες ενημέρωσης, 
στις οποίες οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις θα πρέπει να διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο· επικροτεί την ιδέα να επαληθεύονται η ακρίβεια και η αντικειμενικότητας 
των εργαλείων σύγκρισης τιμών μέσω ενός διαδικτυακού σήματος εμπιστοσύνης· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός τέτοιου σήματος 
εμπιστοσύνης για τα εργαλεία και τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης τιμών σε επίπεδο 
ΕΕ·

15. επισημαίνει ότι τα έξυπνα συστήματα μέτρησης και τα τιμολόγια μεταβλητής χρέωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στην παροχή κινήτρων στους καταναλωτές 
για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους, καθώς και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό 
διαφάνειας· τονίζει, ωστόσο, ταυτόχρονα ότι της καθιέρωσης τέτοιου είδους συστημάτων 
μέτρησης θα πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος, ιδίως των πραγματικών 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης, της διαλειτουργικότητας και των πτυχών που άπτονται της 
προστασίας των δεδομένων·

16. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές τάσσονται υπέρ της μικρότερης ενεργειακής εξάρτησης 
και προτίθενται ολοένα περισσότερο να επενδύσουν σε ίδια παραγωγή· προτείνει, ως εκ 
τούτου, να ενθαρρυνθούν ενεργά τα έξυπνα δίκτυα και άλλες επιλογές που παρέχουν 
στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας·
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17. εφιστά την προσοχή στο πλεονέκτημα της εφαρμογής μεταβλητών τιμών όσον αφορά τη 
χρήση των δικτύων ώστε να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα δίκτυα 
εκτός των ωρών αιχμής με στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας·

18. τάσσεται υπέρ της στήριξης νέων ρυθμίσεων για την αποτελεσματική επίλυση των 
διαφορών· ζητεί ιδιαίτερα την άμεση μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών που εγκρίθηκε πρόσφατα μαζί με τον κανονισμό για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που διασφαλίζουν τη βελτιωμένη, εκτενή και 
πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε φορείς επίλυσης διαφορών· ζητεί επίμονα, όσον αφορά τα 
ενεργειακά ζητήματα, η ταχεία διευθέτηση των διαφορών να εξασφαλίζεται απλά και 
φθηνά, ώστε να μην διαταράσσεται η ισορροπία της διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ 
τελικών καταναλωτών και παρόχων·

19. τονίζει την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση πιο 
ενεργού ρόλου για τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά ενέργειας, γεγονός που θα 
τονώσει εν συνεχεία τον ανταγωνισμό στην αγορά· επισημαίνει ότι η μαζική αλλαγή 
προμηθευτή έχει ήδη καταδείξει οφέλη για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη για τους καταναλωτές από την μαζική αλλαγή προμηθευτή 
στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τους κινδύνους που ενδέχεται να σχετίζονται με 
αυτήν· εκτιμά ότι τα μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αλλάζουν 
προμηθευτή ενέργειας χωρίς να επισύρουν κυρώσεις για παραβίαση σύμβασης θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ.
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