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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεινόµενη οδηγία στοχεύει στη διασφάλιση της σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισµού της ΕΕ. Η διασφάλιση 
του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό και ένας ενδεδειγµένος βαθµός διασύνδεσης µεταξύ των 
κρατών µελών αποτελούν κεντρικά στοιχεία στην πρόταση οδηγίας για την εφαρµογή αυτού 
του στόχου. Περαιτέρω προτείνει η Επιτροπή ένα πλαίσιο στο οποίο τα κράτη µέλη θα 
εκπονήσουν πολιτικά σχέδια για τη διασφάλιση του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο η πρόταση οδηγίας είναι αφενός συµπλήρωση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά µε κοινές διατάξεις της εσωτερικής αγοράς του ηλεκτρισµού. Αφετέρου η πρόταση 
συνδέεται µε τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης Κορυφής της Βαρκελώνης του 2002, στην 
οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν το στόχο να επιδιωχθεί για τον 
ηλεκτρισµό ένας βαθµός διασύνδεσης ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% των εγκατεστηµένων 
δυναµικών παραγωγής. Πέραν αυτού οι διακοπές του καλοκαιριού του 2003 κατέδειξαν ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό. Η πρόταση της Επιτροπής εξετάζει αυτό το πρόβληµα 
περισσότερο υπό το πρίσµα της ασφάλειας µεταφοράς. 

Στις γενικές διατάξεις της πρότασης οδηγίας (άρθρο 3) εξετάζονται οι πολιτικές των κρατών 
µελών οι οποίες πρέπει να καθορίσουν το ρόλο και την αρµοδιότητα των διαφόρων φορέων 
της αγοράς. Όσον αφορά αυτό ο εισηγητής θεωρεί αναγκαία τη διεύρυνση του κύκλου των 
από την Επιτροπή προτεινοµένων φορέων της αγοράς ή τη µη ύπαρξη περιορισµού. Ακριβώς 
υπό το πρίσµα της πολιτικής περιβάλλοντος είναι σηµαντικό όπως οι καταναλωτές, ως 
πλευρά της ζήτησης, συµπεριληφθούν στην πολιτική σύλληψη των κρατών µελών για την 
ασφάλεια εφοδιασµού. Η διαχείριση της ζήτησης πρέπει εν προκειµένω να διαδραµατίζει 
κεντρικό ρόλο για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της ενέργειας. 

Για τη διαµόρφωση των πολιτικών στα κράτη µέλη είναι προ πάντων σηµαντικά τέσσερα 
σηµεία από περιβαλλοντική άποψη: αντιµετώπιση της τάσης της αυξανόµενης ζήτησης σε 
ενέργεια, η προώθηση της χρήσης ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες ενέργειες, η προώθηση της 
αποτελεσµατικότητας της ενέργειας και η καθιέρωση νέων τεχνολογιών, ιδίως για τη 
διαχείριση των αναγκών, προκειµένου να χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
καθώς και για τον αποκεντρωµένο εφοδιασµό σε ενέργεια. Σ' αυτά τα σηµεία µπορεί ο 
εισηγητής να υποστηρίξει τις προτάσεις της Επιτροπής. Επιπροσθέτως θα πρέπει ωστόσο να 
γίνει αναφορά στην ποιότητα των δικτύων και την υποδοµή του δικτύου. Είναι σηµαντικό 
όπως µελλοντικές επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των ανανεώσιµων ενεργειών και δηµιουργούν κατ' αυτόν 
τον τρόπο βιώσιµα δίκτυα ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν για τον τεχνικό τοµέα αυτού του στόχου τις προσπάθειές τους στον τοµέα της 
προώθησης της έρευνας. 

Ο στόχος για την αύξηση της διασύνδεσης µεταξύ των κρατών µελών πρέπει να εξεταστεί 
από δύο ειδών οπτικές γωνίες. Αφενός αποτελεί η διασύνδεση προϋπόθεση για το 
διασυνοριακό εµπόριο και κατ' αυτόν τον τρόπο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 
ενέργειας. Η κατασκευή νέων αγωγών σύνδεσης είναι δυνατόν εκτός αυτού να βελτιώσει την 
ασφάλεια του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό προς την κατεύθυνση της επίτευξης λιγότερων 
επιβαρύνσεων των δικτύων. Εκτός αυτού η διακοπή ρεύµατος στην Ιταλία κατέδειξε ότι η 
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πλέον ενισχυµένη διασύνδεση δεν προσφέρει επαρκή λύση για την ασφάλεια εφοδιασµού. 
Επενδύσεις στην κατασκευή νέων αγωγών σύνδεσης είναι κατά συνέπεια κατά την άποψη 
του εισηγητή εξίσου σηµαντικές για την ασφάλεια του εφοδιασµού, όπως επενδύσεις στην 
αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας (distributed generation). 

Καταλήγοντας ο εισηγητής επιθυµεί να παρατηρήσει ότι απορρίπτει την κεντρικά 
σχεδιασµένη προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την κατασκευή αγωγών σύνδεσης 
(άρθρο 7). ∆εν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς ότι οι 
φορείς εκµετάλλευσης του δικτύου µεταφοράς θα υποχρεωθούν σε επενδύσεις. Ναι µεν 
αναγνωρίζει ο εισηγητής την επείγουσα ανάγκη επενδύσεων σε νέους αγωγούς σύνδεσης, όχι 
µόνο για να καταστούν τα δίκτυα πλέον κατάλληλα για τις ανανεώσιµες ενέργειες, αλλά η 
κεντρικά σχεδιασµένη µεθόδευση δεν πρέπει να αποτελέσει µέσο γι' αυτόν το σκοπό.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή1 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 6 

(6) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βαρκελώνης συµφώνησε για στόχο του 
επιπέδου διασύνδεσης µεταξύ των κρατών 
µελών, που αντιστοιχεί στο 10% της 
εγκατεστηµένης δυναµικότητας 
παραγωγής σε κάθε κράτος µέλος, 
προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασµού και να διευκολυνθεί ο 
ανταγωνισµός. Τα χαµηλά επίπεδα 
διασύνδεσης έχουν ως αποτέλεσµα τον 
κατακερµατισµό της αγοράς και αποτελούν 
εµπόδιο στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού. 
Η ύπαρξη επαρκούς δυναµικότητας φυσικής 
διασύνδεσης έχει ζωτική σηµασία αλλά δεν 
αποτελεί ικανή συνθήκη προκειµένου να 
είναι πλήρως αποτελεσµατικός ο 
ανταγωνισµός. Απαιτείται επίσης η 
επιχείρηση εκµετάλλευσης του συστήµατος 

(6) Τα χαµηλά επίπεδα διασύνδεσης 
έχουν ως αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό 
της αγοράς και αποτελούν εµπόδιο στην 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Η ύπαρξη 
επαρκούς δυναµικότητας φυσικής 
διασύνδεσης έχει ζωτική σηµασία αλλά δεν 
αποτελεί ικανή συνθήκη προκειµένου να 
είναι πλήρως αποτελεσµατικός ο 
ανταγωνισµός. Απαιτείται επίσης η 
επιχείρηση εκµετάλλευσης του συστήµατος 
µεταφοράς να µην είναι σε θέση να 
κατακρατεί δυναµικότητα προκειµένου να 
δηµιουργεί τεχνητή έλλειψη. Από την 
άποψη αυτή θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
µεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας 
υπολογισµού και καταµερισµού της 
δυναµικότητας στο σύστηµα µεταφοράς. 

                                                 
1 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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µεταφοράς να µην είναι σε θέση να 
κατακρατεί δυναµικότητα προκειµένου να 
δηµιουργεί τεχνητή έλλειψη. Από την 
άποψη αυτή θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
µεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας 
υπολογισµού και καταµερισµού της 
δυναµικότητας στο σύστηµα µεταφοράς. 

 

Αιτιολόγηση 

Είναι µεν αληθές ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συµφώνησαν στη ∆ιάσκεψη Κορυφής 
της Βαρκελώνης κατά το έτος 2002 ένα βαθµό διασύνδεσης ύψους 10% της εγκατεστηµένης 
δυναµικότητας. Ωστόσο οι διακοπές του καλοκαιριού του 2003 κατέδειξαν ότι µια υψηλή 
διασύνδεση όχι µόνο δεν µπορεί να είναι µια επαρκής προστασία από τη διακοπή ρεύµατος, 
αλλά ότι αντιθέτως µπορούν να ενισχύσουν και τέτοιες διακοπές. Είναι κατά συνέπεια 
αµφίβολο εάν ο στόχος του 10% µε τη δικαιολογία της βελτίωσης της ασφάλειας εφοδιασµού 
πρέπει να αναφερθεί σ' αυτό το σηµείο υπ' αυτή τη µορφή. 
 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 (6α)  Για την πλήρη ανάπτυξη του 
ανταγωνισµού πρέπει να διασφαλιστεί 
παράλληλα µε τη διαφάνεια στον 
υπολογισµό της δυναµικότητας και η 
διαφάνεια στην πρόσβαση στο δίκτυο. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθούν καλύτερα οι υπάρχουσες 
δυναµικότητες και δεν αποστέλλονται 
εσφαλµένα σήµατα στενότητας στην 
αγορά. 

 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναµφίβολο ότι είναι απαραίτητες επενδύσεις σε νέες δυναµικότητες µεταφοράς, 
προκειµένου να αρθούν ορισµένες στενότητες και να µπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως η 
εσωτερική αγορά. Ωστόσο πρέπει να καταβληθεί προσοχή προκειµένου να µην δηµιουργηθούν 
παράλληλες διαρθρώσεις λόγω της ελλιπούς διαφάνειας σε σχέση µε την άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο. 
 

Τροπολογία 3 
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Άρθρο 2 

"κατανεµηµένη  παραγωγή" "αποκεντρωµένη παραγωγή" 

 

Αιτιολόγηση 

Στην τροπολογία αυτή πρόκειται (πιθανόν όχι µόνο στη γερµανική γλώσσα) για ένα 
µεταφραστικό πρόβληµα. Με τον όρο "distributed generation" νοείται µια "αποκεντρωµένη 
παραγωγή". Η έννοια αποκεντρωµένη παραγωγή χρησιµοποιείται σε όλες τις τροπολογίες του 
εισηγητή µε αυτήν την έννοια και πρέπει να αναφέρεται στο συνολικό κείµενο της οδηγίας.  
 

Τροπολογία 4 
Άρθρο 3 Παράγραφος 1 

1. Κατά τη θέσπιση των γενικών τους 
πολιτικών όσον αφορά το υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό, 
τα κράτη µέλη καθορίζουν και δηµοσιεύουν 
τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των 
διάφορων κατηγοριών φορέων της αγοράς, 
αντίστοιχα: 
α) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης 
συστηµάτων µεταφοράς· 
β) των εταιρειών εφοδιασµού· 
όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των 
πολιτικών και προσδιορίζουν όπου 
απαιτείται τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει 
να εφαρµόζουν οι φορείς στην υπό εξέταση 
αγορά ηλεκτρισµού. 

1. Κατά τη θέσπιση των γενικών τους 
πολιτικών όσον αφορά το υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό, 
τα κράτη µέλη καθορίζουν και δηµοσιεύουν 
τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των 
διάφορων κατηγοριών φορέων της αγοράς,  
όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των 
πολιτικών και προσδιορίζουν όπου 
απαιτείται τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει 
να εφαρµόζουν οι φορείς στην υπό εξέταση 
αγορά ηλεκτρισµού. 

 

Αιτιολόγηση 

Είναι αβάσιµο να ορίζονται µόνο οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς και οι 
επιχειρήσεις εφοδιασµού ως φορείς της αγοράς. Πολύ περισσότερο περιλαµβάνονται στους 
φορείς της αγοράς οι επιχειρήσεις δικτύου διανοµής, η παραγωγή ηλεκτρισµού και οι 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ακριβώς από περιβαλλοντική άποψη είναι σηµαντικό όπως 
τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των µέτρων και των πολιτικών τους σχεδίων συµπεριλαµβάνουν και 
µια διαχείριση ζήτησης, δηλαδή τους καταναλωτές, προκειµένου µε την επιδιωκόµενη επέκταση 
της δυναµικότητας να µην καθορίζονται εσφαλµένα κίνητρα για την αύξηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Τροπολογία 5 
Άρθρο 3 Παράγραφος 2 σηµείο εα) (νέο) 

 εα)  την ανάγκη για επένδυση στη 
διερεύνηση νέων ποιοτήτων δικτύου, όπως 
π.χ. µια υποδοµή δικτύου διπλής 
κατεύθυνσης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανανεώσιµων 
ενεργειών καθώς και της αποκεντρωµένης 
παραγωγής. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι ανανεώσιµες ενέργειες και η αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας είναι µε την αυξανόµενη 
συµµετοχή τους σηµαντικά στοιχεία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους είναι δυνατόν µεταξύ άλλων να αποτελούν πρόβληµα για τη σταθερότητα 
των δικτύων. Οι τεχνικές δυνατότητες για την προσαρµογή της καταλληλότητας των δικτύων 
στις αντίστοιχες απαιτήσεις και την αύξηση της ποιότητας των δικτύων, δεν έχουν διερευνηθεί 
και εφαρµοστεί µέχρι σήµερα επαρκώς. Ένας σηµαντικός τοµέας είναι π.χ. η δηµιουργία µιας 
υποδοµής δικτύου διπλής κατεύθυνσης. Είναι κατά συνέπεια σηµαντικό όπως στην πολιτική για 
την εξασφάλιση υψηλού βαθµού ασφάλειας του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό, συµπεριληφθούν οι 
επενδύσεις για την έρευνα νέων τεχνικών δυνατοτήτων. 
 

Τροπολογία 6 
Άρθρο 5 Παράγραφος 2  

2. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα 
µέτρα που λαµβάνουν µε βάση το παρόν 
άρθρο και εξασφαλίζουν την ευρύτερη 
δυνατή διανοµή στους υφιστάµενους και 
µελλοντικούς επενδυτές στον τοµέα της 
παραγωγής καθώς και στους καταναλωτές 
ηλεκτρισµού. 

2. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα 
µέτρα που λαµβάνουν µε βάση το παρόν 
άρθρο διασφαλίζουν την εφαρµογή, και 
εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή διανοµή 
στους υφιστάµενους και µελλοντικούς 
επενδυτές στον τοµέα της παραγωγής καθώς 
και στους καταναλωτές ηλεκτρισµού. 

 

Αιτιολόγηση 

∆εν θα είναι επαρκές να δηµοσιεύονται τα µέτρα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν και 
την εφαρµογή τους. Από περιβαλλοντική άποψη αποκτά µεγάλη σηµασία η δηµιουργία κινήτρων 
για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας. 
 

Τροπολογία 7 
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Άρθρο 7 Παράγραφος 3α (νέα) 

 (3α)  Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις για διασυνοριακές διασυνδέσεις 
πραγµατοποιούνται σε στενή συνεργασία 
και σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια µεταξύ 
των ενεχοµένων επιχειρήσεων 
εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς. 

 

Αιτιολόγηση 

Χωρίς µια στενή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης των συστηµάτων 
µεταφοράς δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση για επενδύσεις ούτε είναι δυνατόν να 
λειτουργήσει µια επέκταση των διασυνοριακών συνδέσεων. ∆ιαφανή κριτήρια θα πρέπει να 
αποτρέψουν όπως γίνονται διακρίσεις εις βάρος τρίτων. 
 

Τροπολογία 8 
Άρθρο 7 Παράγραφος 4 

4. Η ρυθµιστική αρχή εγκρίνει το 
πρόγραµµα της επιχείρησης 
εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς ή 
εναλλακτικό πρόγραµµα στο οποίο έχει 
επιφέρει, σε συνεννόηση µε την επιχείρηση 
εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς, 
κατάλληλες τροποποιήσεις, ως αποτέλεσµα 
της διαδικασίας της παραγράφου 3 και 
των προτεραιοτήτων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 6. 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Σε µια τόσο µακρά και παρεµβατική διαδικασία δεν θα γίνονταν κατά πάσα πιθανότητα 
καθόλου επενδύσεις στα δίκτυα µεταφοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχανόταν ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό που αποτελεί στόχο της οδηγίας. Η δυσχέρανση των επενδύσεων θα είχε και 
αρνητικές επιπτώσεις στην από περιβαλλοντική άποψη επιδιωκόµενη βελτίωση της ποιότητας 
των δικτύων (προσαρµογή στις απαιτήσεις των ανανεώσιµων ενεργειών). 
 

Τροπολογία 9 
Άρθρο 7 Παράγραφος 5 

5. Η ρυθµιστική αρχή λαµβάνει υπόψη 5. Η ρυθµιστική αρχή λαµβάνει υπόψη 
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της την επενδυτική στρατηγική που 
εγκρίθηκε µε βάση την παράγραφο 4, όταν 
εγκρίνει, µε βάση το άρθρο 23 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, τη µεθοδολογία 
για τα τιµολόγια πρόσβασης στο δίκτυο.  

της την επενδυτική στρατηγική που 
υποβλήθηκε µε βάση την παράγραφο 1, 
όταν εγκρίνει, µε βάση το άρθρο 23 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, τη 
µεθοδολογία για τα τιµολόγια πρόσβασης 
στο δίκτυο.  

 

Αιτιολόγηση 

Προκύπτει από τη διαγραφή του άρθρου 7 παράγραφος 4. 
 

Τροπολογία 10 
Άρθρο 7 Παράγραφος 6 

6. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
παράλειψης της επιχείρησης 
εκµετάλλευσης του συστήµατος µεταφοράς 
να υλοποιήσει τα έργα που προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 4, η ρυθµιστική αρχή 
διαθέτει τα απαραίτητα µέσα στη διάθεσή 
της προκειµένου να εξασφαλίσει 
ικανοποιητική πρόοδο της εγκεκριµένης 
στρατηγικής, ιδίως µέσω των ακόλουθων: 

α) επιβολή οικονοµικών κυρώσεων 
στις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 
συστηµάτων µεταφοράς των οποίων τα 
έργα καθυστερούν σε σχέση µε το 
χρονοδιάγραµµα· 

β) έκδοση εντολής προς την 
επιχείρηση εκµετάλλευσης συστήµατος 
µεταφοράς να αναλάβει εργασία εντός 
τακτής ηµεροµηνίας· 

γ) διευθέτηση της ανάληψης εργασίας 
από συµβασιούχο µέσω δηµοπρασίας. 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αυτή της Επιτροπής αρµόζει σε µια κεντρικά διευθυνόµενη οικονοµία και δεν 
συµβιβάζεται µε µια απελευθερωµένη εσωτερική αγορά του ηλεκτρισµού. 
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