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Απόσπασμα Επεξηγηματικού Σημειώματος σελ. αρ 2-9 του εγγράφου «Proposal for a 
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 
common rules for the internal market in electricity (recast)» COM/2016/0864 final - 
2016/0380 (COD) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0864:FIN  

Η μετάφραση του μέρους του εγγράφου (σελ. αρ. 2 μέχρι αρ. 9) έγινε μέσω του εργαλείου 
eTranslation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ισχύουν οι ίδιες ρήτρες αποποίησης ευθύνης 
καθώς πρόκειται για ακατέργαστη μηχανική μετάφραση με σκοπό τη διευκόλυνση της 
κατανόησης των κειμένων ξένων γλωσσών χωρίς να γίνεται επίκληση της ακρίβειας ή της 
στυλιστικής ποιότητας και χωρίς να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανά 
σφάλματα. 

 
Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  

 

1 .  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ   

• Αιτίες και στόχοι της πρότασης 

Πλαίσιο πολιτικής 

Οι ευρωπαίοι πολίτες δαπανούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους από την ενέργεια, 
και η ενέργεια αποτελεί σημαντική συμβολή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ταυτόχρονα, 
ο ενεργειακός τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 με 
αναμενόμενο ποσοστό 50 % των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030. 

Οι προτάσεις αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τον κανονισμό για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και τον κανονισμό για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μέρος της ευρύτερης δέσμης 
πρωτοβουλιών της Επιτροπής («Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»).Το 
πακέτο περιλαμβάνει τις βασικές προτάσεις της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
Ενεργειακής Ένωσης, όπως προβλέπεται στον οδικό χάρτη της Ενεργειακής 
Ένωσης 1 .Περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές προτάσεις όσο και μη νομοθετικές-
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την παροχή απτών οφελών 
για τους πολίτες, τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, συμβάλλοντας 
παράλληλα και στις πέντε διαστάσεις της Ένωσης Ενέργειας.Οι βασικές προτεραιότητες 
για τη δέσμη μέτρων είναι, συνεπώς, πρώτα η ενεργειακή απόδοση, η παγκόσμια ηγετική 
θέση της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια δίκαιη συμφωνία για τους 
καταναλωτές ενέργειας. 

 
1Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων : Μια στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή 
Ένωση με μια πολιτική για την κλιματική αλλαγή προς τα εμπρός COM/2015/080 τελικό. 
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Τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2  όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 3  έχουν τονίσει 
επανειλημμένως ότι μια εύρυθμη ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας είναι το καλύτερο 
εργαλείο για την εξασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και ανάπτυξης μεγαλύτερων ποσοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο.Οι ανταγωνιστικές τιμές είναι απαραίτητες για την επίτευξη ανάπτυξης και 
ευημερίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, βρίσκονται στο 
επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.Ο σημερινός σχεδιασμός της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στους κανόνες του «Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου4», που 
εγκρίθηκε το 2009. Στη συνέχεια, οι κανόνες αυτοί συμπληρώθηκαν από τη νομοθεσία 
κατά των καταχρήσεων της αγοράς5  και εφαρμοστικής νομοθεσίας σχετικά με το εμπόριο 
ηλεκτρικής ενέργειας και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου 6.Η εσωτερική αγορά 
ενέργειας της ΕΕ βασίζεται σε καθιερωμένες αρχές, όπως το δικαίωμα πρόσβασης τρίτων 
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η ελεύθερη επιλογή των προμηθευτών για τους 
καταναλωτές, οι ισχυροί κανόνες διαχωρισμού, η άρση των εμποδίων στο διασυνοριακό 
εμπόριο, η εποπτεία της αγοράς από ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και η 
συνεργασία ρυθμιστικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ και φορέων εκμετάλλευσης δικτύου εντός 
του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ-ηλ). 

Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια έχει επιφέρει απτή πρόοδο για τους 
καταναλωτές.Έχει οδηγήσει σε αυξημένη ρευστότητα των ευρωπαϊκών αγορών 

 

2 Αποτελέσματα της 3429ης Συνόδου του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργεια, 26 Νοεμβρίου 2015 14632/15, 
Αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου, 3472η σύνοδος, Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, 6 Ιουνίου 2016 
9736/16. 
 
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς (P8_T A(2016) 
0333). 
 
4 Οδηγία 2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55-93 (εφεξής 
«οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια»)·Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15-35 (εφεξής «κανονισμός για την ηλεκτρική 
ενέργεια»)·Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 
σύσταση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1-14 (εφεξής «κανονισμός ACER»), 
 
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ενέργειας ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1-16·Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1348/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την υποβολή στοιχείων για την εφαρμογή του άρθρου 8 
παράγραφος 2 και του άρθρου 8 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 121-142. 
 
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ενέργειας ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1-16·Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της 
Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και για 
την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 
163 της 15.6.2013, σ. 1-12·Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για τη θέσπιση κατευθυντήριας 
γραμμής σχετικά με την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 
2472·¬Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με τις απαιτήσεις 
για τη σύνδεση των αγωγών με το δίκτυο ΕΕ L 112 της 27.4.2016, σ. 1-68·Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1388 της Επιτροπής, της 17ης 
Αυγούστου 2016, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου για τη σύνδεση με τη ζήτηση ΕΕ L 223,σ. 10-54·Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1447 της 
Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2016, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο 
συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και ενοτήτων απευθείας συνδεδεμένων με το ρεύμα παραγωγικών πάρκων ΕΕ L 
241 της 8.9.2016, σ. 1-65·Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση κατευθυντήριας 
γραμμής σχετικά με την προθεσμιακή κατανομή δυναμικότητας ΕΕ L 259, σ. 42-68·άλλες κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες 
δικτύου έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη και αναμένουν έγκριση. 
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ηλεκτρικής ενέργειας και σε σημαντική αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου.Οι 
καταναλωτές σε πολλά κράτη μέλη μπορούν πλέον να επωφεληθούν από περισσότερες 
επιλογές.Ο αυξημένος ανταγωνισμός, ιδίως στις αγορές χονδρικής, συνέβαλε στη 
διατήρηση των τιμών χονδρικής υπό έλεγχο.Τα νέα δικαιώματα των καταναλωτών που 
θεσπίστηκαν από την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια βελτίωσαν σαφώς τη θέση των 
καταναλωτών στις αγορές ενέργειας. 

Οι νέες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας.Το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ-Η) έχει αυξηθεί σημαντικά.Αυτή η στροφή προς 
ΑΠΕ-Η θα συνεχιστεί, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.Ο 
φυσικός χαρακτήρας των ΑΠΕ-Η -πιο μεταβλητός, λιγότερο προβλέψιμος και 
αποκεντρωμένος από την παραδοσιακή παραγωγή – απαιτεί προσαρμογή των κανόνων 
λειτουργίας της αγοράς και του δικτύου στην πιο ευέλικτη φύση της αγοράς. Παράλληλα, 
οι κρατικές παρεμβάσεις, συχνά σχεδιασμένες με ασυντόνιστο τρόπο, έχουν οδηγήσει σε 
στρεβλώσεις της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αρνητικές συνέπειες για τις 
επενδύσεις και το διασυνοριακό εμπόριο7.Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται επίσης στην 
τεχνολογική πλευρά.Η ηλεκτρική ενέργεια διακινείται σχεδόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 
της λεγόμενης «ζεύξης της αγοράς», που οργανώνεται από κοινού από τις ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.Η ψηφιοποίηση και 
η ταχεία ανάπτυξη λύσεων μέτρησης και εμπορίας μέσω διαδικτύου επιτρέπουν στη 
βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, ακόμη και τα νοικοκυριά να παράγουν και να αποθηκεύουν 
ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και να συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
των λεγόμενων λύσεων «ζήτησης».Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης δεκαετίας 
θα χαρακτηρίζεται από πιο κυμαινόμενη και αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών και νέες τεχνολογικές 
ευκαιρίες για τους καταναλωτές να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και να 
συμμετάσχουν ενεργά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανταπόκρισης της 
ζήτησης, της αυτοκατανάλωσης ή της αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
πρωτοβουλία σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως στόχο να προσαρμόσει 
τους ισχύοντες κανόνες της αγοράς στις νέες πραγματικότητες της αγοράς, επιτρέποντας 
την ελεύθερη κυκλοφορία της ηλεκτρικής ενέργειας εκεί όπου είναι περισσότερο 
αναγκαία, όταν είναι περισσότερο αναγκαία, μέσω μη στρεβλωμένων σημάτων τιμών, 
ενισχύοντας παράλληλα τους καταναλωτές, αποκομίζοντας μέγιστα οφέλη για την 
κοινωνία από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και παρέχοντας τα σωστά σήματα και 
κίνητρα για την προώθηση των απαραίτητων επενδύσεων για την απανθράκωση του 
ενεργειακού μας συστήματος.Θα δώσει επίσης προτεραιότητα στις λύσεις ενεργειακής 
απόδοσης και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας έτσι στον στόχο της Ένωσης 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Προσαρμογή των κανόνων της αγοράς 

Οι υφιστάμενοι κανόνες της αγοράς βασίζονται στις επικρατούσες τεχνολογίες παραγωγής 
της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή σε συγκεντρωτικούς σταθμούς παραγωγής μεγάλης 
κλίμακας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, με περιορισμένη συμμετοχή των 
καταναλωτών.Δεδομένου ότι η μεταβλητή ΑΠΕ-Η θα διαδραματίσει αυξανόμενο ρόλο 

 

7 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής « Παράδοση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση της δημόσιας 
παρέμβασης », C (2013) 7243 τελικό της 5.11.2013. 



4 

 

στο μείγμα παραγωγής στο μέλλον, και οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν στις αγορές εάν το επιθυμούν, οι κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν.Οι 
βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπουν την διασυνοριακή εμπορία 
ΑΠΕ-Η είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή ενσωμάτωση των ΑΠΕ-Η στην αγορά. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η περισσότερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 
προβλεφθεί με ακρίβεια λίγο πριν από την πραγματική παραγωγή (λόγω των καιρικών 
αβεβαιοτήτων). Η δημιουργία αγορών που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα πριν από την πραγματική παράδοση (οι λεγόμενες «ενδοημερήσιες» ή αγορές 
«εξισορρόπησης») είναι ένα κρίσιμο βήμα που θα επιτρέψει στους παραγωγούς ΑΠΕ-Η 
να πωλήσουν την ενέργειά τους με δίκαιους όρους και θα αυξήσει επίσης τη ρευστότητα 
στην αγορά. Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα παρέχουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στους συμμετέχοντες να προσφέρουν «εφεδρικές» ενεργειακές λύσεις σε περιόδους 
υψηλής ζήτησης και σπάνιας ανανεώσιμης παραγωγής.Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
των καταναλωτών να μετατοπίσουν τη ζήτηση τους («απόκριση ζήτησης»), τους 
διαχειριστές αποθήκευσης ή τους ευέλικτους παραγωγούς.Ενώ η αντιμετώπιση της 
μεταβλητότητας στις μικρές περιφέρειες μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή, η συγκέντρωση 
μεταβλητής παραγωγής σε μεγαλύτερες περιοχές θα μπορούσε να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να εξοικονομήσουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, οι ολοκληρωμένες 
βραχυπρόθεσμες αγορές εξακολουθούν να λείπουν. 

Οι ελλείψεις των σημερινών ρυθμίσεων της αγοράς μειώνουν την ελκυστικότητα του 
ενεργειακού τομέα για νέες επενδύσεις. Ένα επαρκώς διασυνδεδεμένο, βασισμένο στην 
αγορά ενεργειακό σύστημα, στο οποίο οι τιμές ακολουθούν τα σήματα της αγοράς, θα 
τονώσει τις αναγκαίες επενδύσεις για την παραγωγή και τη μεταφορά με αποτελεσματικό 
τρόπο και θα διασφαλίσει ότι πραγματοποιούνται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες 
από την αγορά, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για κρατικές επενδύσεις. 

Οι εθνικοί κανόνες της αγοράς (π.χ. ανώτατα όρια τιμών) και οι κρατικές παρεμβάσεις 
εμποδίζουν επί του παρόντος τις τιμές να αντικατοπτρίζουν την έλλειψη της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επιπλέον, οι ζώνες τιμών δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματική έλλειψη 
εάν είναι ανεπαρκώς διαμορφωμένες και αντ’ αυτού ακολουθούν τα πολιτικά σύνορα.Ο 
νέος σχεδιασμός της αγοράς αποσκοπεί στη βελτίωση των ενδείξεων τιμών για την 
προώθηση των επενδύσεων σε περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερο, αντανακλώντας 
τους περιορισμούς του δικτύου και τα κέντρα ζήτησης, και όχι τα εθνικά σύνορα.Τα 
σήματα τιμών θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την επαρκή αμοιβή των ευέλικτων πόρων 
(συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης-απόκρισης και της αποθήκευσης), καθώς οι πόροι 
αυτοί βασίζονται σε ανταμοιβές για μικρότερες χρονικές περιόδους (π.χ. σύγχρονοι 
σταθμοί αερίου που χρησιμοποιούνται μόνο για ώρες αιχμής ή μείωση της βιομηχανικής 
ζήτησης σε περιόδους αιχμής ζήτησης ή καταπόνησης του συστήματος).Τα 
αποτελεσματικά σήματα τιμών εξασφαλίζουν επίσης την αποτελεσματική αποστολή των 
υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων παραγωγής. Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας να 
επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες που στρεβλώνουν τη διαμόρφωση των τιμών 
(όπως κανόνες που δίνουν προτεραιότητα στον καταμερισμό ορισμένων εγκαταστάσεων) 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να υλοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες ευελιξίας που 
μπορεί να προσφέρει η πλευρά της ζήτησης.  

Θέση των καταναλωτών στην καρδιά της αγοράς ενέργειας 

Η πλήρης ενσωμάτωση των βιομηχανικών, εμπορικών και οικιστικών καταναλωτών στο 
ενεργειακό σύστημα μπορεί να αποφύγει σημαντικές δαπάνες για την «εφεδρική 
παραγωγή»· κόστος που οι καταναλωτές θα κατέληγαν να πληρώσουν. Επιτρέπει μάλιστα 
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στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών και να κερδίζουν 
χρήματα μέσω της συμμετοχής στην αγορά. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση της 
ενεργειακής μετάβασης και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Η επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές ενέργειας αποτελεί βασική 
δέσμευση της Ένωσης Ενέργειας. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες της αγοράς συχνά δεν 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να επωφεληθούν από αυτές τις νέες ευκαιρίες. Αν και οι 
καταναλωτές μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και 
να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους κατανάλωση πιο εύκολα από ποτέ, ο σημερινός 
σχεδιασμός της αγοράς λιανικής τους εμποδίζει να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως 
από τέτοιες ευκαιρίες. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι καταναλωτές έχουν ελάχιστα ή καθόλου κίνητρα για να 
αλλάξουν την κατανάλωσή τους ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες τιμές στις αγορές, 
καθώς τα σήματα τιμών σε πραγματικό χρόνο δεν μεταφέρονται στους τελικούς 
καταναλωτές.Το πακέτο σχεδιασμού της αγοράς αποτελεί μια ευκαιρία για την 
εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης.Τα διαφανέστερα σήματα τιμών σε πραγματικό χρόνο 
θα τονώσουν τη συμμετοχή των καταναλωτών, είτε μεμονωμένα είτε μέσω της 
συγκέντρωσης, και θα καταστήσουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πιο ευέλικτο, 
διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.Εκτός από τις μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας για τα νοικοκυριά, 
οι τεχνολογικές εξελίξεις σημαίνουν ότι οι συσκευές και τα συστήματα, όπως οι έξυπνες 
οικιακές συσκευές (white electronics), τα ηλεκτρικά οχήματα, η ηλεκτρική θέρμανση, ο 
κλιματισμός και οι αντλίες θερμότητας σε μονωμένα κτίρια και η τηλεθέρμανση και η 
τηλεψύξη, μπορούν αυτόματα να ακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών και, σε μεγάλη 
κλίμακα, να προσφέρουν σημαντική και ευέλικτη συμβολή στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
Προκειμένου να μπορέσουν οι καταναλωτές να επωφεληθούν οικονομικά από αυτές τις 
νέες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα για χρήση έξυπνα συστήματα, 
καθώς και σε συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με δυναμικές τιμές 
συνδεόμενες με την αγορά άμεσης εξυπηρέτησης (spot markets). Εκτός από το γεγονός 
ότι οι καταναλωτές προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους σε σήματα τιμών, εμφανίζονται 
επί του παρόντος νέες υπηρεσίες ζήτησης, σύμφωνα με τις οποίες νέοι παράγοντες της 
αγοράς προσφέρουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
ορισμένων καταναλωτών, καταβάλλοντας τους αποζημίωση για την ευελιξία τους. Αν και 
αυτές οι υπηρεσίες ενθαρρύνονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι οι διατάξεις αυτές δεν ήταν αποτελεσματικές για την άρση των εμποδίων στην 
πρωτογενή αγορά για να εισέλθουν αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών στην αγορά. Η ενίσχυση 
των διατάξεων αυτών είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ενθάρρυνση αυτών των νέων 
υπηρεσιών. 

Σε πολλά κράτη μέλη, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν ακολουθούν τη ζήτηση και 
την προσφορά, αλλά ρυθμίζονται από τις δημόσιες αρχές.Η ρύθμιση των τιμών μπορεί να 
περιορίσει την ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, να αποθαρρύνει τις επενδύσεις 
και την εμφάνιση νέων παραγόντων της αγοράς.Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεσμεύτηκε 
στη στρατηγική πλαίσιο της Ένωσης για την ενέργεια 8  να καταργήσει σταδιακά τις 
ρυθμιζόμενες τιμές κάτω από το κόστος και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών.Ο νέος 
σχεδιασμός της αγοράς έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι τιμές εφοδιασμού είναι 

 

8 Βλέπε Ανακοίνωση « Μια στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή Ένωση με μια πολιτική για την αλλαγή του κλίματος 
προς τα εμπρός », COM/2015/080. 
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απαλλαγμένες από οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση και μόνο με δεόντως αιτιολογημένες 
εξαιρέσεις. 

Η ταχεία μείωση του κόστους της τεχνολογίας σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές είναι σε θέση να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες όπως οι ηλιακοί συλλέκτες οροφής και οι μπαταρίες. Ωστόσο, η 
αυτοπαραγωγή εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την έλλειψη κοινών κανόνων για τους 
«παραγωγούς-καταναλωτές» (prosumers). Οι κατάλληλοι κανόνες θα μπορούσαν να 
άρουν αυτούς τους φραγμούς, π.χ. διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών να 
παράγουν ενέργεια για δική τους κατανάλωση και να πωλούν πλεόνασμα στο δίκτυο, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος και τα οφέλη για το σύστημα στο σύνολό του 
(π.χ. κατάλληλη συμμετοχή στο κόστος του δικτύου). 

Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
διαχείρισης της ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, καταναλώνοντας την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγουν είτε άμεσα για ενέργεια είτε για (περιφερειακή) θέρμανση και ψύξη, με ή 
χωρίς σύνδεση με τα συστήματα διανομής.Για να εξασφαλιστεί ότι οι πρωτοβουλίες αυτές 
μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα, ο νέος σχεδιασμός της αγοράς απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά πλαίσια για να επιτρέψουν τις δραστηριότητές τους. 

Σήμερα, πάνω από το 90 % των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας 
συνδέονται με δίκτυα διανομής. Πράγματι, η ενσωμάτωση της τοπικής παραγωγής 
συνέβαλε στη σημαντική αύξηση των τιμολογίων δικτύου για τους οικιακούς 
καταναλωτές. Επιπλέον, οι φόροι και οι εισφορές για τη χρηματοδότηση των επεκτάσεων 
του δικτύου και των επενδύσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκαν δραστικά. 
Ο νέος σχεδιασμός της αγοράς και η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας παρέχουν την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα ορισμένους οικιακούς καταναλωτές. 

Επιτρέποντας στους διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) να διαχειριστούν 
ορισμένες από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μεταβλητή παραγωγή πιο τοπικά (π.χ. 
μέσω της διαχείρισης τοπικών πόρων ευελιξίας) θα μπορούσε να συμβάλει σε σημεντική 
μείωση του κόστος δικτύου. Ωστόσο, δεδομένου ότι πολλοί ΔΣΔ αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στον τομέα της προμήθειας, 
απαιτούνται ρυθμιστικές διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί η ουδετερότητα των ΔΣΔ στις 
νέες τους λειτουργίες, π.χ. όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων και κατά τη χρήση 
ευελιξίας για τη διαχείριση τοπικών συμφορήσεων. 

Ένας άλλος βασικός οδηγός για τον ανταγωνισμό και τη συμμετοχή των καταναλωτών 
είναι η ενημέρωση. Προηγούμενες διαβουλεύσεις και μελέτες της Επιτροπής κατέδειξαν 
ότι οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για έλλειψη διαφάνειας στις αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας, μειώνοντας την ικανότητά τους να επωφελούνται από τον ανταγωνισμό και να 
συμμετέχουν ενεργά στις αγορές. Οι καταναλωτές δεν αισθάνονται αρκετά ενημερωμένοι 
για τους εναλλακτικούς προμηθευτές, τη διαθεσιμότητα νέων ενεργειακών υπηρεσιών και 
διαμαρτύρονται για την πολυπλοκότητα των προσφορών και των διαδικασιών αλλαγής 
των προμηθευτών. Η μεταρρύθμιση θα διασφαλίσει επίσης την προστασία των δεδομένων, 
καθώς η αυξημένη χρήση των νέων τεχνολογιών (κυρίως έξυπνα συστήματα μέτρησης) 
θα δημιουργήσει μια σειρά ενεργειακών δεδομένων που θα φέρουν υψηλή εμπορική αξία. 

Θέτοντας τους καταναλωτές στο επίκεντρο της αγοράς ενέργειας, βασικός 
προβληματισμός στον νέο σχεδιασμό της αγοράς είναι ο τρόπος διασφάλισης της 
προστασίας των πλέον ευάλωτων στην κοινωνία και ότι ο συνολικός αριθμός των φτωχών 
ενεργειακών νοικοκυριών δεν θα αυξηθεί περαιτέρω. Με τα αυξανόμενα επίπεδα 
ενεργειακής φτώχειας, καθώς και την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τα καταλληλότερα 
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μέσα αντιμετώπισης της ευπάθειας των καταναλωτών και της ενεργειακής φτώχειας, η νέα 
πρόταση σχεδιασμού της αγοράς απαιτεί από τα κράτη μέλη να μετρούν δεόντως και να 
παρακολουθούν τακτικά την ενεργειακή φτώχεια βάσει αρχών που καθορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ. Οι αναθεωρημένες οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή 
απόδοση προβλέπουν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

Ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη στις σύγχρονες 
κοινωνίες, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα ηλεκτρισμού και 
διαδικτύου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η ικανότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρει επαρκή παραγωγή και ευελιξία ώστε να 
εξασφαλίζεται η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή (ικανότητα των 
πόρων). Η διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού δεν είναι μόνο εθνική υποχρέωση, 
αλλά βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής 9 . Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού μπορεί, σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο και 
συγχρονισμένο δίκτυο με εύρυθμες αγορές, να οργανώνεται πολύ πιο αποτελεσματικά και 
ανταγωνιστικά απ’ ότι σε καθαρά εθνική βάση. Η σταθερότητα του δικτύου σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη συχνά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ροές ηλεκτρικής 
ενέργειας από γειτονικές χώρες και, ως εκ τούτου, τα δυνητικά προβλήματα ασφάλειας 
εφοδιασμού έχουν συνήθως περιφερειακό αντίκτυπο. Για το λόγο αυτό, οι 
αποτελεσματικότερες λύσεις για τα εθνικά ελλείμματα παραγωγής είναι συχνά 
περιφερειακές λύσεις, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τα 
πλεονάσματα παραγωγής σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εισαχθεί 
συντονισμένη ευρωπαϊκή αξιολόγηση επάρκειας, σύμφωνα με μια από κοινού 
συμφωνηθείσα μεθοδολογία, προκειμένου να ληφθεί ρεαλιστική εικόνα των πιθανών 
αναγκών παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις δυνητικές ροές από άλλες χώρες. Εάν από τη συντονισμένη αξιολόγηση 
επάρκειας προκύπτει ότι οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι απαραίτητοι σε ορισμένες 
χώρες ή περιφέρειες, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς.  

Σαφή και διαφανή κριτήρια για την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων του διασυνοριακού 
εμπορίου, η μεγιστοποίηση της χρήσης της ζήτησης και η μείωση των επιπτώσεων που 
επηρεάζουν την απανθρακοποίηση θα πρέπει να καθοριστούν ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος κατακερματισμένων εθνικών μηχανισμών δυναμικότητας που δημιουργούν 
νέους φραγμούς στην αγορά και υπονομεύουν τον ανταγωνισμό10. 

Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας 

Η στενή διασύνδεση των κρατών μελών της ΕΕ μέσω του κοινού διευρωπαϊκού δικτύου 
είναι μοναδική στον κόσμο και αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής μετάβασης. Χωρίς την ικανότητα να 
βασίζεται σε πόρους παραγωγής ή ζήτησης από άλλα κράτη μέλη, το κόστος της 
ενεργειακής μετάβασης για τους καταναλωτές θα αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα, η 
διασυνοριακή λειτουργία του συστήματος είναι πολύ πιο αλληλένδετη απ’ ότι στο 

 
9 Βλέπε άρθρο 194 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. 
10 Βλέπε επίσης στο πλαίσιο αυτό την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ετοιμότητα κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού 
που σχετίζονται με τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
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παρελθόν. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της κυμαινόμενης και αποκεντρωμένης 
παραγωγής, σε συνδυασμό με τη στενότερη ολοκλήρωση της αγοράς, ιδίως σε 
συντομότερα χρονικά διαστήματα της αγοράς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι εθνικές 
δράσεις των ρυθμιστικών αρχών ή των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου μπορούν να 
έχουν άμεση επίδραση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μη 
συντονισμένες εθνικές αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό κόστος για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές. 

Το γεγονός ότι ορισμένες διασυνδέσεις χρησιμοποιούνται μόνο στο 25% των δυνατοτήτων 
τους, συχνά λόγω μη συντονισμένων εθνικών περιορισμών, και ότι τα κράτη μέλη δεν 
μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κατάλληλες ζώνες τιμών δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) και των 
ρυθμιστικών αρχών. Επιτυχημένα παραδείγματα εθελοντικής και υποχρεωτικής 
συνεργασίας μεταξύ ΔΣΜ, ρυθμιστικών αρχών και κυβερνήσεων κατέδειξαν ότι η 
περιφερειακή συνεργασία μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς και να μειώσει 
σημαντικά το κόστος. Σε ορισμένους τομείς, π.χ. για τον πανευρωπαϊκό μηχανισμό 
«ζεύξης της αγοράς», η συνεργασία των ΔΣΜ έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική και το 
σύστημα ψηφοφορίας με πλειοψηφία σε ορισμένα θέματα έχει αποδειχθεί επιτυχές σε 
τομείς όπου η εθελοντική συνεργασία (αφήνοντας σε κάθε ΔΣΜ δικαίωμα αρνησικυρίας) 
δεν οδήγησε σε αποτελεσματικά αποτελέσματα για περιφερειακά προβλήματα. Μετά από 
αυτό το επιτυχημένο παράδειγμα, η υποχρεωτική συνεργασία θα πρέπει να επεκταθεί και 
σε άλλους τομείς στο κανονιστικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, οι ΔΣΜ θα μπορούσαν να 
αποφασίσουν στο πλαίσιο των «Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων» (ROC) 
σχετικά με τα θέματα όπου κατακερματισμένες και μη συντονισμένες εθνικές δράσεις θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά και τους καταναλωτές (π.χ. στους τομείς 
της λειτουργίας του συστήματος, του υπολογισμού της δυναμικότητας των διασυνδέσεων, 
της ασφάλειας εφοδιασμού και της ετοιμότητας κινδύνου). 

Προσαρμογή της ρυθμιστικής εποπτείας στις περιφερειακές αγορές 

Κρίνεται σκόπιμο επίσης να προσαρμοστεί η ρυθμιστική εποπτεία στις νέες 
πραγματικότητες της αγοράς. Όλες οι κύριες κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται επί του 
παρόντος από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 
κοινή περιφερειακή λύση. Αν και ο ACER έχει επιτύχει να παρέχει ένα φόρουμ για τον 
συντονισμό των εθνικών ρυθμιστικών αρχών με διαφορετικά συμφέροντα, ο κύριος ρόλος 
του περιορίζεται επί του παρόντος στον συντονισμό, την παροχή συμβουλών και την 
παρακολούθηση. Ενώ οι παράγοντες της αγοράς συνεργάζονται όλο και περισσότερο 
διασυνοριακά και αποφασίζουν για ορισμένα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
δικτύου και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με ειδική πλειοψηφία σε περιφερειακό ή 
ακόμη και ενωσιακό επίπεδο 11 , δεν υπάρχει ισοδύναμο για αυτές τις περιφερειακές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ρυθμιστικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η ρυθμιστική 
εποπτεία παραμένει κατακερματισμένη, οδηγώντας σε κίνδυνο αποκλίνουσες αποφάσεις 
και περιττές καθυστερήσεις. Η ενίσχυση των εξουσιών του ACER για τα διασυνοριακά 
θέματα που απαιτούν συντονισμένη περιφερειακή απόφαση θα συμβάλει στην ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για διασυνοριακά θέματα. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, αποφασίζοντας στο πλαίσιο του ACER για τα θέματα αυτά με 
πλειοψηφία, θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία.  

 
11 Βλέπε π.χ. το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για τη θέσπιση κατευθυντήριας 
γραμμής για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24-72. 
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Κρίνεται επίσης σκόπιμο να καθοριστεί καλύτερα ο ρόλος του ΕΔΔΣΜ-ηλ προκειμένου 
να ενισχυθεί ο συντονιστικός του ρόλος και να καταστεί πιο διαφανής η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Διευκρινίσεις κειμένου  
Τέλος, η αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, ο κανονισμός του 
Οργανισμού και η οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή 
ορισμένων εκδοτικών διευκρινίσεων σχετικά με ορισμένους από τους υφιστάμενους 
κανόνες και για την αναδιάρθρωση ορισμένων εξ αυτών, προκειμένου να καταστούν οι 
άκρως τεχνικοί κανόνες των τριών πράξεων πιο κατανοητοί, χωρίς να θίγονται η ουσία 
των διατάξεων. 

• Συνοχή µε άλλες διατάξεις και προτάσεις στον τοµέα πολιτικής 

Η πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό της αγοράς συνδέεται έντονα με άλλες νομοθετικές 
προτάσεις για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται παράλληλα. Αυτές 
περιλαμβάνουν ιδίως πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της 
Ευρώπης, μια δέσμη μέτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρωταρχική 
πρωτοβουλία που αφορά τη διακυβέρνηση και τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων για 
την ενεργειακή Ένωση. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην εφαρμογή των 
απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη του στόχου μιας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
βιώσιμης Ένωσης Ενέργειας. Σκοπός των διαφόρων πρωτοβουλιών, που αποτελούνται 
από πολλούς νομοθετικούς και μη νομοθετικούς μοχλούς, είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη 
συνοχή των διαφόρων αλλά στενά συνδεδεμένων προτάσεων πολιτικής. 

Ως εκ τούτου, αν και η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται στην ενημέρωση των κανόνων 
της αγοράς, ώστε να καταστεί οικονομικά επωφελής μια καθαρή ενεργειακή μετάβαση, οι 
διατάξεις αυτές λειτουργούν σε συνέργεια με το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ 
για το κλίμα και την ενέργεια. Οι δεσμοί αυτοί εξηγούνται περαιτέρω στην εκτίμηση των 
επιπτώσεων της Επιτροπής12. 

Η πρόταση συνδέεται στενά με την πρόταση για μια αναθεωρημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία προβλέπει ένα πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2030, συμπεριλαμβανομένων επίσης αρχών όσον 
αφορά τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα τις 
καταστήσει περισσότερο προσανατολισμένες στην αγορά, οικονομικά αποδοτικές και 
περισσότερο περιφερειοποιημένες σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη επιλέγουν να 
διατηρήσουν τα καθεστώτα στήριξης. Τα μέτρα αυτά που στοχεύουν στην ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά, όπως οι διατάξεις σχετικά με την 
κατανομή, τα εμπόδια που συνδέονται με την αγορά στην αυτοκατανάλωση και άλλους 
κανόνες πρόσβασης στην αγορά -που εμπεριέχονται προηγουμένως στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- ενσωματώθηκαν πλέον στον κανονισμό για την ηλεκτρική 
ενέργεια και στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια. 

Η πρόταση κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης θα συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών μέσω του εξορθολογισμού των υποχρεώσεων 
σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να στηριχθεί 
καλύτερα η σύγκλιση προς τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί 
σε επίπεδο ΕΕ.Ως νέο μέσο σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, 
παρέχει μετρητή θερμοκρασίας σχετικά με την πρόοδο ενός κράτους μέλους όσον αφορά 

 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0410&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0410&from=EN
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την εφαρμογή των απαιτήσεων της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζονται με τις 
παρούσες πράξεις.  

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας συμπληρώνει την παρούσα πρόταση, εστιάζοντας κυρίως στις κυβερνητικές 
δράσεις για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και την πρόληψη 
βραχυπρόθεσμων κινδύνων για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η παρούσα πρόταση ευθυγραμμίζεται στενά με την πολιτική ανταγωνισμού της Επιτροπής 
στον τομέα της ενέργειας. Ενσωματώνει ιδίως τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας της 
Επιτροπής για τους μηχανισμούς δυναμικότητας, εξασφαλίζοντας πλήρη συνοχή με την 
πολιτική της Επιτροπής για την επιβολή των ενεργειακών κρατικών ενισχύσεων. 

• Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης 

Ηπρόταση επιδιώκει την υλοποίηση των βασικών στόχων της Ένωσης Ενέργειας, όπως 
ορίζονται στη στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή Ένωση με μια 
μελλοντοστραμμένη πολιτική για την αλλαγή του κλίματος. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
λεπτομέρειες της δέσμης μέτρων είναι επίσης σύμφωνες με την πρόσφατη δέσμευση της 
Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για το κλίμα στο 
πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Παρίσι κατά την 21η Σύνοδο της Διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών των Μερών (COP21). Η παρούσα πρόταση ενισχύει και 
συμπληρώνει αμοιβαία την πρόταση αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2015. 

Επιπλέον, στο βαθμό που η αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
αποσκοπεί στο να καταστεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας πιο ανταγωνιστική και προσιτή 
για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, η πρόταση συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση των 
στόχων της Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Προσφέροντας 
ευκαιρίες στην αγορά για τις νέες τεχνολογίες, η πρόταση θα ενθαρρύνει την απορρόφηση 
ορισμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα δώσουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένα 
πρώτο πλεονέκτημα καθώς η μετάβαση της καθαρής ενέργειας εξελίσσεται παγκοσμίως.  


