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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση) (κωδικοποιημένη έκδοση) 

 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 

μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων1, κάθε πρόταση 

κωδικοποίησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική ομάδα 

αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής. 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας 

σχετικά με την εν λόγω πρόταση. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί κατ’ αρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 

συνεδρίασή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2017. 

Συνημμένο 

                                                 
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0864 final/2 της 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 

ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές 

υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συνεδρίασε 

στις 6 Ιουνίου 2017 με σκοπό την εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης η οποία 

υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

 

Κατά τη συνεδρίασή της1, η εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες 

για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 

2003/54/ΕΚ οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι τα 

ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιείται 

εν γένει για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών: 

 

– στην αιτιολογική σκέψη 2, η διαγραφή των λέξεων «και η αύξηση του διασυνοριακού 

εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση»· 

– στην αιτιολογική σκέψη 37, η διαγραφή των τριών πρώτων περιόδων της αιτιολογικής 

σκέψης 50 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, που έχουν ως εξής: «Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της καθολικής υπηρεσίας, και τα κοινά ελάχιστα 

πρότυπα που αυτές συνεπάγονται θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι 

όλοι οι καταναλωτές, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από 

τον ανταγωνισμό και τις δικαιότερες τιμές. Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας ορίζονται σε 

εθνικό επίπεδο, με συνεκτίμηση των εθνικών συνθηκών και με παράλληλο σεβασμό του 

                                                 
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την 

κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου. 
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κοινοτικού δικαίου εκ μέρους των κρατών μελών. Οι πολίτες της Ένωσης και, όταν αυτό 

κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπορούν να 

απολαμβάνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού 

και τις εύλογες τιμές». 

– στο άρθρο 41, η διαγραφή της λέξης «ολοκλήρωση»· 

– στο άρθρο 9 παράγραφος 5, η διαγραφή αναφοράς στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ· 

– στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η διαγραφή της διατύπωσης «έχουν στη διάθεσή 

τους διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων καταγγελιών τους. 

Ειδικότερα, όλοι οι πελάτες έχουν δικαίωμα σε καλό επίπεδο υπηρεσιών και χειρισμό 

παραπόνων εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρικής ενεργείας. Αυτές οι εξωδικαστικές 

διαδικασίες επίλυσης των διαφορών παρέχουν τη δυνατότητα δίκαιης και ταχείας επίλυσης των 

διαφορών εντός τριών μηνών κατά προτίμηση, προβλέποντας, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα 

επιστροφής ή/και αποζημίωσης»· 

– μετά το κείμενο του άρθρου 18, η διαγραφή ολόκληρης της διατύπωσης της 

παραγράφου 10 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ· 

– μετά το κείμενο του άρθρου 25, η διαγραφή ολόκληρης της διατύπωσης της 

παραγράφου 16 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ· 

– στο άρθρο 26, η διαγραφή των λέξεων «ανεξάρτητος μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής 

ενεργείας ή φορέας των καταναλωτών, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων και 

τον εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών»· 

– στο άρθρο 27 παράγραφος 2, η αντικατάσταση των λέξεων «το άνοιγμα της αγοράς» με τις 

λέξεις «την ελευθερία επιλογής προμηθευτή»· 

– στο άρθρο 28 παράγραφος 1, η διαγραφή του επιθέτου «τελικών» που προηγείται της λέξης 

«πελατών»· 

– στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α), η διαγραφή των λέξεων «τη διατήρηση εφεδρικού 

δυναμικού»· 

– στο άρθρο 47 παράγραφος 3, η προσθήκη των αρχικών λέξεων «Η κάθετα ολοκληρωμένη 

επιχείρηση και»· 

– στο άρθρο 59 παράγραφος 4, στην εισαγωγική διατύπωση, η προσθήκη των λέξεων «και 

3»· 

– στο άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο δ), η προσθήκη των λέξεων «και των κατευθυντήριων 

γραμμών»· 

– στο άρθρο 66 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της τρέχουσας διατύπωσης «μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν από την Επιτροπή παρεκκλίσεις από τις σχετικές 

διατάξεις των κεφαλαίων IV, VI, VII και VΙΙΙ, καθώς και του κεφαλαίου III, στην περίπτωση 

των απομονωμένων μικροσυστημάτων όσον αφορά την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την 

επέκταση του υπάρχοντος δυναμικού» με τη διατύπωση «μπορούν να υποβάλουν αίτηση να 

τους χορηγηθούν παρεκκλίσεις από τις σχετικές διατάξεις των κεφαλαίων IV, V και VI, καθώς 

και των άρθρων 4, 6, 7 και 8»· 

– στο σημείο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «(σε εθνικό 

επίπεδο, δηλαδή στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η συμφωνία προμήθειας, καθώς και σε 

επίπεδο επιχείρησης προμήθειας, εάν ο προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του 

ενός κράτη μέλη)»· 

– στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ, η αναφορά στο στοιχείο β) του 

πρώτου εδαφίου του εν λόγω σημείου· 

– στο σημείο 3 του παραρτήματος ΙΙΙ, η αντικατάσταση της λέξης «καταναλωτών» με τις 

λέξεις «τελικών πελατών»· 

 

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα να συμπεράνει, 
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δια κοινής συμφωνίας, ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην 

εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον 

αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε 

συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση περιλαμβάνει απλώς και 

μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του. 
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