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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί άδικο το γεγονός ότι τα έξοδα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε 
μεγάλες αποστάσεις, καθώς και τα έξοδα ενεργειακής απώλειας κατά τη μεταφορά 
χρεώνονται στους τελικούς χρήστες και σε μικρούς προμηθευτές ενέργειας. Πιστεύει επίσης 
ότι υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, διότι χορηγούνται 
επιδοτήσεις για ορισμένους τύπους ενέργειας (πυρηνική ενέργεια), ενώ οι μικρές εταιρίες 
βιώσιμης παραγωγής ενέργειας καλούνται να επωμίζονται οι ίδιες το σύνολο των δαπανών 
και να συνεισφέρουν στις επιδοτήσεις για μεγάλους προμηθευτές ενέργειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η αναφορά παραπέμπει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από μακρινούς σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας (ο αναφέρων φέρει ως παράδειγμα την ηλιακή ενέργεια από τη Σαχάρα) 
μέσω των δικτύων της ΕΕ και ζητεί την εύρεση λύσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για 
ορισμένα από τα θέματα που θέτει. Ειδικότερα, ασκεί κριτική στο γεγονός ότι το κόστος 
μετακυλίεται στους καταναλωτές με βάση τις απώλειες στο σύστημα μεταφοράς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση 
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κανονιστικού πλαισίου περισσότερο συντονισμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 714/2009 ορίζει διαδικασία για την έγκριση κοινών κανόνων σε όλη 
την Ευρώπη σε αρκετούς τομείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και οι κώδικες δικτύου 
προβλέπουν κανόνες που αφορούν, για παράδειγμα, εναρμονισμένα τιμολόγια μεταφοράς ή 
την ανταλλαγή εξισορροπητικής ενέργειας. Τα παραπάνω εξακολουθούν να ρυθμίζονται με 
διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη μεγαλύτερη 
εναρμόνιση όσον αφορά τα εν λόγω θέματα.

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις κατά τις προσεχείς δεκαετίες όσον αφορά 
την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών για την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης. Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικτύου επιτρέπει την 
εξοικονόμηση κόστους. Εάν, για παράδειγμα, η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου υπεράκτιου 
δικτύου στη Βόρειο Θάλασσα αποβεί επιτυχής, θα μπορούσε να αποφευχθεί το 20% του 
κόστους επέκτασης του εθνικού δικτύου.

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες σε μεγάλες αποστάσεις οδηγεί σε 
απώλειες, οι οποίες, όμως, θα μπορούσαν να περιοριστούν σημαντικά με τη χρήση ορισμένων 
τεχνολογιών, όπως η μεταφορά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσεως. Η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε σταθμούς παραγωγής ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αφρική ενδέχεται 
μεσοπρόθεσμα να καταστεί οικονομικά εύλογη παρά τις εναπομένουσες απώλειες κατά τη 
μεταφορά, καθώς οι εν λόγω απώλειες θα αντισταθμιστούν από τη σημαντικά υψηλότερη 
ένταση της ακτινοβολίας στην περιοχή. Ως εκ τούτου, οι σύγχρονες «αρτηρίες ηλεκτρικής 
ενέργειας» θα επιτρέψουν την οικονομικά αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
Ευρώπης και των γειτονικών της χωρών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. 
του ανέμου της Βορείου Θάλασσας και του ήλιου των μεσογειακών χωρών). Επιπλέον, οι 
αντίστοιχες επενδύσεις στην Ευρώπη είναι ούτως ή άλλως απαραίτητες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την εγγύηση ασφαλούς 
και αξιόπιστου εφοδιασμού για τους πελάτες. Το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει για τους 
καταναλωτές κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το κόστος του δικτύου μεταφοράς και διανομής 
αναλογεί περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, 
ενώ το δίκτυο μεταφοράς αυτό καθαυτό ανέρχεται σε λιγότερο από 10% του συνολικού 
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής καθορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές· στη 
Γερμανία αρμόδια είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων (Bundesnetzagentur). Στα εν 
λόγω τιμολόγια πρέπει να μην εισάγονται διακρίσεις και να υπάρχει διαφάνεια, ενώ πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του δικτύου και να αντικατοπτρίζεται το πραγματικό κόστος 
που προκύπτει. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση και θα παραμείνει ως έχει στο μέλλον.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή στηρίζει έργα για την επέκταση των υποδομών στην ΕΕ, για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας που είτε παράγεται στην ΕΕ είτε εισάγεται από χώρες εκτός της ΕΕ, 
στον βαθμό που τα έργα αυτά συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση της αγοράς και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού. Καθώς οι χρήστες του δικτύου επωφελούνται και αυτοί άμεσα 
από ανεπτυγμένες και σύγχρονες υποδομές, είναι φυσιολογικό να συγχρηματοδοτούν τέτοιες 
επενδύσεις με βάση τα τιμολόγια που εγκρίνονται από τη ρυθμιστική αρχή.
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