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Ι. Δηζαγωγή
Σν έηνο 2000, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηεο λέαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(ζην εμήο Δπηηξνπή), ν ηφηε πξφεδξνο Romano Prodi έζεζε σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ
εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ1. Ζ δηαθπβέξλεζε απνηειεί κία
έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεδίν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν ζην πιαίζην ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ε νπνία εθδφζεθε ην
2001 απφ ηελ Δπηηξνπή, πνπ πήξε ηε κνξθή Αλαθνίλσζεο 2. Δθεί αλαθέξνληαλ φηη
«Γηαθπβέξλεζε ζεκαίλεη θαλόλεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεη ηνλ
ηξόπν άζθεζεο ηωλ εμνπζηώλ ζε επξωπαϊθό επίπεδν, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηε
δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρή, ηε ινγνδνζία, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ζπλνρή». Δίλαη
θαλεξφ φηη σο έλλνηα επεξεάδεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΔΔ αιιά θαη επηδηψθεη ηελ
αξκνληθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο
ελσζηαθήο λνκνζεζίαο.
ηελ αλσηέξσ Αλαθνίλσζε ε Δπηηξνπή ζεκείσζε φηη ε ΔΔ ζα έπξεπε λα
απνθηήζεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο, ελψ
θαζνξίζηεθαλ πέληε αξρέο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη
νπνίεο είλαη ε δηαθάλεηα, ε ζπκκεηνρή, ε ινγνδνζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε
ζπλνρή.

1

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ― ηξαηεγηθνί ζηφρνη 20002005, Φεβξνπάξηνο 2000 ― COM (2000) 154.
2
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε, A White Paper, European Governance, 25.7.2001 COM(2001)
428 ηειηθφ.

[1]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

Δμάιινπ, ε πξνψζεζε κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο δελ απνηειεί απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ αιιά εκπιέθεη ηηο δεκφζηεο εζληθέο
αξρέο, ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο αιιά θαη ηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ3.
Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο εηζάγνληαο λέν θεθάιαην έζεζε κε ζαθή θαη
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν λνκηθή βάζε γηα ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ
λα πξνβαίλεη ζε δξάζεηο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη δίθαην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ4.
Έηζη, πιένλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ εληζρπκέλε πνιπκεξή ζπλεξγαζία θαη ηε τρεζηή παγθόζκηα
δηαθσβέρλεζε. Δπηπξφζζεηα, ζηφρν ηεο ΔΔ απνηέιεζε ε πξναγσγή ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο5 απφ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή
άπνςε6. ην αλσηέξσ πιαίζην, ε έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη, ζε
επξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο µε ηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ
θνηλνηηθψλ/ελσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ7.
Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο, ελφο είδνπο δηαθπβέξλεζεο πνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα
επίθαηξν κεηά ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ 1999/2018 γηα ηε
δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο Γξάζεο γηα ην Κιίκα8.

II. Δλεργεηαθή Γηαθσβέρλεζε
Δπηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηελ ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε κπνξνχκε,
αξρηθά, λα ζεκεηψζνπκε φηη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα επξσπατθά
ζεζκηθά φξγαλα αιιεινεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο9.

3

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε, Δπξσπατθέο
Κνηλφηεηεο 2003, ζει. 5.
4
Γ. Β. Απγεξηλόο Άξζξν 21 ΔΔ, ζε Β. Υξηζηηαλφο (επηκ.), πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ θαη’ άξζξν εξκελεία,
Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 96-99.
5
Γ. Κξεκιήο, Ζ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ, Δπξσπαίσλ Πνιηηεία 3/2009, ζει. 677-688, ζει. 684.
6
Άξζξν 21 παξ. 2 ζηνηρ. Γ ΔΔ
7
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ, Δπξσπατθή Έλσζε 2009, ζει. 3.
8
Καλνληζκφο 1999/2018 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ
2018, γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο Γξάζεο γηα ην Κιίκα, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ 663/2009/ΔΚ θαη 715/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ησλ Οδεγηψλ 94/22/ΔΚ, 98/70/ΔΚ, 2009/31/ΔΚ, 2009/73/ΔΚ, 2010/31/ΔΔ, 2012/27/ΔΔ
θαη 2013/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ Οδεγηψλ 2009/119/ΔΚ θαη
2015/652/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 525/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 1 έσο 77.
9
European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and
Scientific Policy, EU Energy Governance for the Future.
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ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο10 θαη πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο
πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ
απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ αιιά δελ εκπεδψλνπλ έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην ελεξγεηαθήο
δηαθπβέξλεζεο. Έηζη ε Οδεγία 2006/32 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο
ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο11 φξηζε φηη ηα Κξάηε-κέιε ζα έπξεπε λα ζεζπίδνπλ θαη λα
πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο εζληθνχο ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο κε ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 12.
Δπηπξνζζέησο, ηα Κξάηε-κέιε ζα έπξεπε λα ππνβάινπλ ηα ρέδηα Γξάζεο
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ζην εμήο ΓΔΑ), πνπ ζα είραλ σο πεξηερφκελν ηελ
πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ
ελδεηθηηθψλ ζηφρσλ13. Σν πξψην ζρέδην ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2007, θαη ελ ζπλερεία ην δεχηεξν θαη ην ηξίην ΓEA ην αξγφηεξν ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2011 θαη 30 Ηνπλίνπ 2014 αληίζηνηρα (εθεμήο αλά ηξηεηία). Οη ζπγθεθξηκέλεο
εθζέζεηο ζα έπξεπε λα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο γηα κεηαθνξά
ηεο νδεγίαο ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο14. Δίλαη αιεζέο φηη θαη ππφ ην λνκηθφ
θαζεζηψο ηεο Οδεγίαο 93/76 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε15 ηα Κξάηε-κέιε ππέβαιαλ
αλά δηεηία ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ πνπ είραλ
ιάβεη

αιιά

ε

ζπγθεθξηκέλε

ππνρξέσζε

ζρεηηδφηαλ

κε

ηελ

εθαξκνγή

πξνγξακκάησλ16.
ηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κπνξνχκε
δηαθξίλνπκε παξφκνηεο ξπζκίζεηο. Έηζη, ε Οδεγία 2009/28 17 γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο εηζήγαγε έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
10

Κ. Π. Ηιηόπνπινο, Σν Δπξσπατθφ Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο ζε Σηκεηηθφ Σφκν Καζεγεηή Ησάλλε
Βνχιγαξε, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο Αζήλα – Κνκνηελή 2010, ζει. 145 επκ θαη εηδηθά 147 επ.
11
Οδεγία 2006/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2006 ,
γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 93/76/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 114 ηεο 27.4.2006, ζ. 64 έσο 85.
12
Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2006/32. εκεηψλνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
Οδεγία 2012/27 Οδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο
Οθησβξίνπ 2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη
2010/30/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ, ΔΔ L 315 ηεο 14.11.2012, ζ.
1 έσο 56.
13
Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2006/32.
14
Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2006/32.
15
Οδεγία 93/76/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο επηεκβξίνπ 1993 γηα πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο κε ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
16
Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 93/76.
17
Οδεγία 2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009,
ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε
ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ, ΔΔ L 140 ηεο 5.6.2009, ζ. 16 έσο
62.
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ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζέηνληαο ππνρξεσηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ην
ζπλνιηθφ κεξίδην ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην κεξίδην ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηηο
κεηαθνξέο18. Παξνκνίσο, ηα Κξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, αλά δηεηία,
ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη σο πξνο ηελ
πξνψζεζε θαη ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο19.
ην

αλσηέξσ

πιαίζην

αλάιπζεο,

κπνξνχκε

λα

επηζεκάλνπκε

θαη

«ελεξγεηαθέο» αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη, απηή
εκθαλίζηεθε θαη ζπλδέζεθε κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ έλαληη ησλ
παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη αεξίνπ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
κεηαθνξάο20 θαη δηαλνκήο21, αιιά θαη κε ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
δεδνκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ
ζεκαληηθφ κέζν ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ νη θαηαξηηδφκελεο, ζε
ηαθηηθή βάζε, εθζέζεηο πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα (π.ρ. ηηκέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηα Κξάηε-κέιε22).
Σα

αλσηέξσ

ππνδειψλνπλ

ηελ

εθαξκνγή

ηεο

Αλνηρηήο

Μεζφδνπ

πληνληζκνχ (Open Method of Coordination) σο κεζφδνπ δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηαο. Ζ Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηε
ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο23 θαη έρεη σο πεξηερφκελν ηελ αληαιιαγή ησλ θαιχηεξσλ
πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ δξψλησλ θαη αληηιήςεσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε
ζχγθιηζε ησλ πνιηηηθψλ. ε έλα πξψην ζηάδην ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζέηεη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο
δείθηεο απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. ε έλα επφκελν ζηάδην ηα Κξάηε-κέιε πινπνηνχλ

18

Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2009/28.
Άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο 2009/28.
20
Ν. Κεξακίδαο, Ο δηαρσξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/72 – Σν
κνληέιν ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο («ΑΓΜ» θαη ν ιεηηνπξγφο ηεο αγνξάο ζηελ
ειιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην Σεχρνο 15/2011, ζει. 40 επ..
21
Καλνληζκφο αξηζ. 713/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ
2009 γηα ηελ ίδξπζε Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλεξγείαο, ΔΔ L 211 ηεο
14.8.2009, ζ. 1 έσο 14 πξννίκην 18.
22
Καλνληζκφο 2016/1952 (EE) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2008/92/ΔΚ, ΔΔ L 311 ηεο 17.11.2016, ζ. 1
έσο 12, πξννίκην 19.
23
Μηρ. Χξπζνκάιιεο, Ζ «θνηλνηηθή κέζνδνο» ζε ακθηζβήηεζε, ν «επξωπαϊθόο ζπληαγκαηηζκόο» ζε
θίλδπλν: θέςεηο γχξσ απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε,
Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2017, ζει. 60 επ˙ S. Croger, The Open Method of Coordination: Under
conceptualization, over determination, de-politicization and beyond, European Integration online
Papers / ISSN 1027-5193 Special Issue 1, Vol. 13 (2009) δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν:
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2009-005.pdf, ζει 2.
19
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ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη κε ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία ειέγρνληαη θπξίσο
απφ ηελ Δπηηξνπή24.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή αληηκεηψπηζε κηα
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη
ησλ βφξεησλ θαη δπηηθψλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Απφ ηελ κία πιεπξά, Κξάηε-κέιε,
φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαλία ππνζηήξηδαλ ζηαζεξά ηε κεηάβαζε πξνο θαζαξφηεξεο
κνξθέο ελέξγεηαο, απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
θαη ηεο κείσζεο ησλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, Κξάηε-κέιε
φπσο ε Πνισλία25, ινβαθία, Σζερία θαη Οπγγαξία, ε Βνπιγαξία, θαζψο θαη ε
Ρνπκαλία, ππφ ηελ εγεζία ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο αληηηάρζεθαλ ζηνπο λένπο
ζηφρνπο θαη επέκεηλαλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο αλαθνξηθά κε ηηο
απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εζληθφ ελεξγεηαθφ κίγκα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζηφρν ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ26.
Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε ζην
πεδίν ηεο ΔΔ παξνπζηάδεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ησλ ελεξγεηαθψλ νδψλ θαη ηεο απεμάξηεζεο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη κε
ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ησλ
Κξαηψλ-κειψλ, ήηνη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά
ελέξγεηαο27. Έηζη, ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ θπξίαξρσλ πξνκεζεπηψλ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν
γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, ελψ κε ηε δηάζπαζε ησλ θαζέησλ κνλνπσιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, ε ειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζα θαηαζηήζεη επίζεο πην δχζθνιν γηα ηηο
«κεγάιεο» κε επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Gazprom, λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε
δεζπφδνπζα ζέζε ηνπο κέζσ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ δηκεξψλ ζπκθσληψλ28.
Ζ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη κε ην
γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα δηεζλείο αγνξέο
ελέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα θαη βαζίδνληαη ζε θαλφλεο, ελψ εξγάδεηαη
24

V. Hatzopoulos, Why the OMC is bad for you: A letter to the EU. European Law Journal, Σφκνο 13,
No3, ζει. 309 επ. εηδηθά 312, Δ. Γ. Μαλνύβεινο, Νέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, Πνιηηηθέο ζχγθιηζεο θαη πεδία εθαξκνγήο, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2010, ζει. 19.
25
ΓΔΔ, απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2018, Τπφζεζε C-5/16, Γεκνθξαηία ηεο Πνιωλίαο
θαηά Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ECLI:EU:C:2018:483.
26
M. Ringela, M. Knodtb, The governance of the European Energy Union: Eﬃciency, eﬀectiveness and
acceptance of the Winter Package 2016, Energy Policy 112 (2018) 209–220.
27
Άξζξν 194 ΛΔΔ.
28
F. Abbasov, EU's external energy governance: A multidimensional analysis of the southern gas
corridor, Energy Policy 65 (2014) 27–36, εηδηθά ζει. 30.
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δξαζηήξηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε forum, φπσο ην G7, ηνG20 θαη ν
Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο29.
Μεηά ηηο επξσεθινγέο ηνπ 2014, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Jean-Claude
Juncker εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ε νπνία απνηέιεζε κία απφ ηηο
10 πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πεξίνδν 2015–1930. Με ηε δεκηνπξγία ηεο
Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο απέθηεζε
πέληε ακνηβαίσο εληζρπφκελεο θαη ζηελά αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε

κεγαιχηεξεο

ελεξγεηαθήο

αζθάιεηαο,

βησζηκφηεηαο

θαη

αληαγσληζηηθφηεηαο: α) ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη εκπηζηνζχλε,
β) ηελ πιήξσο ελνπνηεκέλε επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο 31,γ ) ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο δήηεζεο, δ) ηελ απαιιαγή ηεο
νηθνλνκίαο απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο, θαη ε) ηελ έξεπλα, θαηλνηνκία θαη
αληαγσληζηηθφηεηα32.
ην πιαίζην ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ε ΔΔ αλέιαβε έλα ξφιν λα βειηηψζεη
ην ζχζηεκα ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο ηεο ελέξγεηαο33. Ζ Δπηηξνπή επηδηψθεη ηε
ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ θαλνληζηηθά ξπζκηδφκελσλ ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο, κέζσ
ηεο δηαθπβέξλεζεο ζην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
ησλ Κξαηψλ-κειψλ (Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε34). Έηζη, ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο
ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλδέζεθε κε ηελ Δλεξγεηαθή Έλσζε θαη ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο35 ζε επξσπατθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν36. Οη ζθνπνί ηεο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ νξίζηεθαλ κε
επξχηεηα θαηά ηελ ίδξπζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, είλαη:

29

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε, Γεχηεξε έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο,
COM (2017) 53 ηειηθφ, ζει. 14.
30
Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-andclimate_en, Ét. Bassot and W. Hiller, European Parliament, Study European Parliamentary Research
Service
Authors:
September
2018,
δηαζεζηκφ
ζην
δηαδηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625176/EPRS_STU(2018)625176_EN.pdf
, ζει. 13.
31
Αηθ. Ν. Ηιηάδνπ, Ρχζκηζε αγνξάο ελέξγεηαο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην, Σεχρνο 6/2006,ζει. 37 επ.
32
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα
ησλ Δπελδχζεσλ, ηξαηεγηθή πιαίζην γηα κηα αλζεθηηθή Δλεξγεηαθή Έλσζε κε καθξφπλνε πνιηηηθή
γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, COM/2015/080 ηειηθφ.
33
Ο. π. Com (2015) 80, ζει. 7.
34
Ο. π. Com (2015) 80, ζει. 14. Γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε βι. Μηρ. Χξπζνκάιιεο,
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε, Οηθνδφκεζε, Δκβάζπλζε, Εεηήκαηα Γεκνθξαηίαο θαη
Κξάηνπο Γηθαίνπ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2018, 31 - 44.
35
P. Voutilainen, Developing Energy Policy for Europe: A Finnish Perspective on Energy Cooperation
in the European Union, Energy Law Journal, Volume 29, 2008, ζει121, εηδηθά 122 επ..
36
Ο.π. Com (2015) 80, ζει. 21.
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α) ε ζπγθέληξσζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα37, θαζψο θαη ησλ
δξάζεσλ ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηελ
παγίσζε ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ,
β) ε εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηεο
πινπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα κε νξίδνληα ην 2030
(ελεξγεηαθή απφδνζε, εκπφξην ησλ ξχπσλ),
γ) ν εμνξζνινγηζκφο ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ππνβνιήο
εθζέζεσλ, κε ηελ απνθπγή ηεο πεξηηηήο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο,
δ) ε δξνκνιφγεζε δηαιφγνπ γηα ηελ ελέξγεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, κε ζηφρν ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο
ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο,
ε) ε εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο38.
ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα δέζκε κέηξσλ γηα λα
δηαηεξήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αληαγσληζηηθή θαη λα εληζρχζεη ηε κεηάβαζε ζε
κνξθέο θαζαξήο ελέξγεηαο. Σν ρεηκεξηλφ ελεξγεηαθφ παθέην (Winter Package)
αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε
ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ησλ Παξηζίσλ39. Σν ελεξγεηαθφ
παθέην πεξηιάκβαλε νθηψ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε ησλ θηηξίσλ40, ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο41, ηελ
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο42, ηελ ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε43, ηελ
37

Β. Καξαγεώξγνπ, Σ. Μαλωιθίδεο, Αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο – Ζ Δπξσπατθή θαη ε Διιεληθή πξννπηηθή, Δλέξγεηα θαη Γίθαην, Σεχρνο 5/2006, ζει. 5 επ.
38
R. Fernandez, Conflicting energy policy priorities in EU energy governance, Journal of
Environmental Studies and Sciences (2018), Σεχρνο 8, ζει. 239–248
39
Clean
Energy
for
all
Europeans,
δηαζέζηκν
ζην
δηαδηθηπαθφ
ηφπν:
ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans, European
Commission - Press release IP/16/4009, Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe's growth
potential, Brussels, 30 November 2016.
40
Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, COM/2016/0765 ηειηθφ.
41
Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε
ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, COM/2016/0767 ηειηθφ.
42
Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, COM/2016/0761 ηειηθφ.
43
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο
Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία 94/22/ΔΚ, ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ, ηελ Οδεγία
2009/31/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ 663/2009/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ 715/2009/ΔΚ, ηελ Οδεγία 2009/73/ΔΚ, ηελ
Οδεγία 2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ Οδεγία 2010/31/ΔΔ, ηελ Οδεγία 2012/27/ΔΔ, ηελ Οδεγία
2013/30/ΔΔ θαη ηελ Οδεγία 2015/652/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ θαη θαηαξγεί ηνλ Καλνληζκφ 525/2013/ΔΔ
COM/2016/0759 ηειηθφ.
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εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο44, ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο45 θαη ηελ ίδξπζε Οξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε πλεξγαζία
ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο46. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί ε Οδεγία
2018/844 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ47, ε Οδεγία 2018/2001 γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο48, ε Οδεγία 2018/2002 γηα
ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε49 θαη ο Καλοληζκός 2018/1999 γηα ηε δηαθσβέρλεζε ηες
Δλεργεηαθής Έλωζες θαη ηες Γράζες γηα ηο Κιίκα50.

III. Ο λέος Καλοληζκός γηα ηελ ελεργεηαθή δηαθσβέρλεζε
Δπηδηψθνληαο λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ
λένπ Καλνληζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε,
αξρηθά, φηη είλαη ζεκαληηθφ πνπ επηιέρηεθε ν ηχπνο ηνπ Καλνληζκνχ ζε ζρέζε κε
απηφλ ηεο Οδεγίαο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ δηάζεζε ηζρπξφηεξεο
δέζκεπζεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη απνηειεί, ελδερνκέλσο, δείγκα πξνζπάζεηαο γηα
κία πεξηζζφηεξν ιζτσρή διακσβέρνηζη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
Ζ πιήξσζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαζίζηαηαη εκθαλήο ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε δξάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφθιεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
απαηηεί δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλνρή ησλ εζληθψλ
πνιηηηθψλ (αιιά θαη κε δηαηήξεζε κηαο ζρεηηθήο επειημίαο ησλ Κξαηψλ-κειψλ) αιιά
44

Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM/2016/0861 ηειηθφ, Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM/2016/0864 ηειηθφ.
45
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
Οδεγίαο 2005/89/ΔΚ COM/2016/0862 ηειηθφ.
46
Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε
Οξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε πλεξγαζία ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο,
COM/2016/0863 ηειηθφ.
47
Οδεγία 2018/844 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ηεο Οδεγίαο
2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ΔΔ L 156 ηεο 19.6.2018, ζ. 75 έσο 91.
48
Οδεγία 2018/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2018,
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, PE/48/2018/REV/1 ΔΔ L 328 ηεο
21.12.2018, ζ. 82 έσο 209.
49
Οδεγία 2018/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2018,
ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ΔΔ L 328 ηεο
21.12.2018, ζ. 210 έσο 230.
50
Καλνληζκφο 20181999 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ
2018, γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο Γξάζεο γηα ην Κιίκα, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 663/2009/ΔΚ θαη 715/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 94/22/ΔΚ, 98/70/ΔΚ, 2009/31/ΔΚ, 2009/73/ΔΚ, 2010/31/ΔΔ, 2012/27/ΔΔ
θαη 2013/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 2009/119/ΔΚ θαη
2015/652/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 525/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 1 έσο 77.
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θαη ζπλεθηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζεο ηεο ΔΔ ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ
πεξηβάιινλ.
Ίζσο, ιηγφηεξν εκθαλήο θαζίζηαηαη ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο
αλαινγηθφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή, ζηελ πξφηαζή ηεο, επηζπκψληαο λα αηηηνινγήζεη ηε
ιήςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κέηξνπ αληί απηνχ ηεο Οδεγίαο επεζήκαλε ηελ
αλάγθε άκεζεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ θαη
εθζέζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζρέδηα ζα κπνξνχλ λα
είλαη έηνηκα αξθεηά πξηλ απφ ην 2021. Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή ηφληζε φηη αξθεηέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ δελ απεπζχλνληαη ζηα Κξάηε-κέιε θαη, γηα ηνλ ιφγν
απηφλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην (π.ρ.
ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε δηαδηθαζία ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, ξπζκίζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθφ, Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) θ.ιπ.)51. ην δήηεκα
ηεο επηινγήο λνκηθήο βάζεσο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ ζα πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη επηιέρζεθαλ ηα άξζξα 192 παξ. 1 (πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή) θαη ην
άξζξν 194 παξ. 2 (ελεξγεηαθή πνιηηηθή) ΛΔΔ52.
Ζ αλαθνξά θαη ζηηο δχν αλσηέξσ λνκηθέο βάζεηο ππνδειψλεη φηη νη δχν
πνιηηηθέο ζηαζκίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ ζην πιαίζην
ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δείρλνπλ ηελ νινέλα εληνλφηεξε ζρέζε
ησλ δχν πνιηηηθψλ. ην πιαίζην απηφ, ε κεγαιχηεξε αλάγθε ζπζρέηηζεο ησλ δχν
πνιηηηθψλ απνδπλακψλεη ή ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη φηη ζα απνδπλακψζεη ζην κέιινλ
ην δηθαίσκα ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα επεξεάδνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπο κίγκα, θαζφζνλ ε
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο
πιαίζην ζα νδεγήζεη ηα Κξάηε-κέιε ζηελ ρσξίο δηαθξηηηθή επρέξεηα επηινγή θηιηθψλ
πξνο ην πεξηβάιινλ πεγψλ ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ελεξγεηαθφ
ηνπο κίγκα.
Ζ θαηλνηνκία ηνπ λένπ Καλνληζκνχ είλαη φηη κε απηφλ ζεζπίδεηαη κεραληζκφο
δηαθπβέξλεζεο53. Ο λένο κεραληζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη

51

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία 94/22/ΔΚ, ηελ Οδεγία
98/70/ΔΚ, ηελ Οδεγία 2009/31/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 663/2009, ηνλ Καλνληζκφ(ΔΚ) αξηζ.
715/2009, ηελ Οδεγία 2009/73/ΔΚ, ηελ Οδεγία 2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ Οδεγία
2010/31/ΔΔ, ηελ Οδεγία 2012/27/ΔΔ, ηελ Οδεγία 2013/30/ΔΔ θαη ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2015/652 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη θαηαξγεί ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013, COM(2016) 759 final/2, ζει. 6.
52
M. D. Galera, The Integration of Energy and Environment under the Paradigm of Sustainability
threatened by the Hurdles of the Internal Energy Market, European Energy and Environmental Law
Review Φεβξνπάξηνο 2017, ζει. 13.
53
Άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ 2018/1999.
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ησλ επηδηψμεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή Έλσζε54. Δηδηθφηεξα, ν λένο κεραληζκφο
επηδηψθεη λα ζπκβάιεη α) ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
β) ζηε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αθξίβεηαο, ηεο
ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ εθζέζεσλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλκειψλ ηεο πξνο ηε United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) θαη ηε γξακκαηεία ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ55, γ) ζηε ζπκβνιή ζε
κεγαιχηεξε θαλνληζηηθή αζθάιεηα θαζψο θαη ζε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ
επελδπηψλ θαη δ) ζηε ζπλδξνκή ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ γηα
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ, δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο
θαη θνηλσληθή ζπλνρή56.
Ο κεραληζκφο δηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγεί λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηα Κξάηε
κέιε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζηφρσλ
ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο απφ απηά. Δηδηθφηεξα θάζε Κξάηνο-κέινο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή ην «Ενοποιημένο Εθνικό Στέδιο για ηην
Ενέργεια και ηο Κλίμα» αλά δέθα έηε. Σν πξψην ζρέδην ζα ππνβιεζεί έσο ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2019, θαη ελ ζπλερεία έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2029. Αθφκε,
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ ελνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ.
Έηζη πξνβιέπεηαη φηη ηα ζρέδηα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
(α) Δπηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθε ην ελνπνηεκέλν ζρέδην,
(β) Πεξηγξαθή ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, επηδηψμεσλ θαη ζπλεηζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηηο
δηαζηάζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο,
(γ) Πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ ζρεηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ζηφρνπο, επηδηψμεηο θαη ζπλεηζθνξέο, θαζψο θαη γεληθή επηζθφπεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ, επηδηψμεσλ θαη ζπλεηζθνξψλ,
(δ) Πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πέληε δηαζηάζεσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο,
(ε) Πεξηγξαθή ησλ θαλνληζηηθψλ θαη κε θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ θαη εκπνδίσλ πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ,

54

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Καηάζηαζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο ην 2015,
COM (2015) 572, Παξάξηεκα, Καζνδήγεζε πξνο ηα Κξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηα εζληθά ζρέδηα γηα ηελ
ελέξγεηα θαη ην θιίκα σο κέξνο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο.
55
Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Πξφηαζε
θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ελεξγεηαθήο
έλσζεο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/22/ΔΚ, ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ, ηεο Οδεγίαο
2009/31/ΔΚ, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 663/2009, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 715/2009, ηεο Οδεγίαο
2009/73/ΔΚ, ηεο Οδεγίαο 2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ, ηεο Οδεγίαο
2012/27/ΔΔ, ηεο Οδεγίαο 2013/30/ΔΔ θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/652 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013» COM(2016) 759 ηειηθφ.
56
Άξζξν 1 Καλνληζκνχ 2018/1999.
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(ζη) Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ.

Σα αλσηέξσ ζρέδηα επηθαηξνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έσο
ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2023 θαη ζηε ζπλέρεηα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2033 θαη εθεμήο αλά
10 έηε, θάζε Κξάηνο-κέινο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ζτέδιο επικαιροποίηζης ηνπ
ηειεπηαίνπ θνηλνπνηεζέληνο ελνπνηεκέλνπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην
θιίκα ή αηηηνινγεί ζηελ Δπηηξνπή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζρέδην δελ
ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε57.
Έσο ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2024 θαη ζηε ζπλέρεηα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2034 θαη
εθεμήο αλά 10 έηε, θάζε Κξάηνο-κέινο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή επηθαηξνπνίεζε
ηνπ ηειεπηαίνπ θνηλνπνηεζέληνο ελνπνηεκέλνπ εζληθνχ ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ελέξγεηα
θαη ην θιίκα, εθηφο εάλ έρεη επηζεκάλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζρέδην δελ
ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε58.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ηα ελνπνηεκέλα ζρέδηα γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην
θιίκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθφ εξγαιείν ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο,
δηφηη δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ φζν θαη
ζην αλαιπηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο. Ο δεθαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ζπκπιεξψλεηαη απφ
ηελ ελδηάκεζε επηθαηξνπνίεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ εζληθψλ ζρεδίσλ ζηα κέζα ηεο
αξρηθήο δεθαεηνχο πεξηφδνπ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. ην πιαίζην
ηεο ελδηάκεζεο επηθαηξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξψηα ππνβάιιεηαη
ζρέδην επηθαηξνπνίεζεο θαη κεηά απφ έλα ρξφλν ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην
ελνπνηεκέλν εζληθφ ζρέδην γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα. ην πιαίζην ηεο
θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ εζληθψλ ζρεδίσλ, ζεκαληηθφ ξφιν απνηειεί ε
δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Έηζη, θάζε Κξάηνο-κέινο δηαζθαιίδεη ζην
θνηλφ ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπκκεηέρεη ζηελ
θαηάξηηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ εζληθνχ πξνζρεδίνπ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα θαη
ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ. Ο έιεγρνο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απφ ηα Κξάηε-κέιε δηαζθαιίδεηαη κε ηελ
ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ ζηελ Δπηηξνπή, πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ απνηειεί ε ζχλνςε
ησλ απφςεσλ ή ησλ πξνζσξηλψλ απφςεσλ ηνπ θνηλνχ59. Δμάιινπ, ην Κξάηνο-κέινο
ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλν λα ζέηεη εχινγα

57

Άξζξν 14 παξ. 1 Καλνληζκνχ 2018/1999.
Άξζξν 14 παξ. 2 Καλνληζκνχ 2018/1999.
59
Άξζξν 10 Καλνληζκνχ 2018/1999.
58
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ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ ζην θνηλφ επαξθή ρξφλν γηα λα ελεκεξσζεί,
λα ζπκκεηάζρεη θαη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ.
Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, ηα Κξάηε-κέιε ππνρξενχληαη έσο
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ζηε ζπλέρεηα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2029 θαη εθεμήο
αλά 10 έηε, λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηε καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή γηα ηελ κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε πξννπηηθή ηνπιάρηζηνλ
30 εηψλ θαη λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο αλσηέξσ ζηξαηεγηθέο αλά πεληαεηία. Οη αλσηέξσ
ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπ ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηε
ζπκθσλία ησλ Παξηζίσλ θαη ηα θαηαξηηζζέληα ελνπνηεκέλα εζληθά πξνζρέδηα ησλ
Κξαηψλ-κειψλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα60. Οη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλαιχζεηο ζρεηηθά κε
α) ηα ζελάξηα γηα ηε ζπκβνιή ηεο Έλσζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κεηαμχ δε άιισλ θαη ζελάξην γηα ηελ
επίηεπμε θαζαξψλ κεδεληθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο
Έλσζεο έσο ην 2050 θαη αξλεηηθψλ εθπνκπψλ ζηε ζπλέρεηα,
β) ηηο επηπηψζεηο ησλ ζελαξίσλ ζηνλ ππνιεηπφκελν πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ άλζξαθα
ζε παγθφζκην θαη ελσζηαθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, νη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
 ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ ζε επηκέξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ηεο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο θαη ηνπ
θηηξηαθνχ ηνκέα (νηθηζηηθνχ θαη ηξηηνγελνχο), ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ησλ απνβιήησλ θαη
ηεο ρξήζεο γεο,
 ηελ αλακελφκελε πξφνδν ζε ζρέζε κε ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο
θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ζρεηηθή έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία,
 ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο αλακελφκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ
γηα ηελ απαιιαγή απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ
άιισλ, ησλ πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηε καθξννηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ε)
ζπλδέζεηο κε άιινπο εζληθνχο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, ζρέδηα θαη άιιεο πνιηηηθέο
θαη κέηξα, θαη επελδχζεηο61.

Δπίζεο, ν λένο Καλνληζκφο επηβάιεη ζηα Κξάηε-κέιε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ
δηεηνχο θαη εηήζηαο δηάξθεηαο. Έηζη, ηα Κξάηε – κέιε ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή
έσο ηηο 15 Μαξηίνπ 2023 θαη εθεμήο αλά δχν έηε,
60
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α) έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε εθαξκνγήο ηνπ ελνπνηεκέλνπ εζληθνχ ηνπο ζρεδίνπ γηα
ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα κε ηε κνξθή ελνπνηεκέλεο εζληθήο έθζεζεο πξνφδνπ γηα ηελ
ελέξγεηα θαη ην θιίκα πνπ θαιχπηεη θαη ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο62,
β) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα γηα ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ
θαη ηηο πξνβιέςεηο (έσο ηηο 21 Μαξηίνπ 2021 θαη εθεμήο αλά δχν έηε)63,
γ) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο δξάζεηο πξνζαξκνγήο, ηε ρξεκαηνδνηηθή θαη
ηερλνινγηθή ζηήξημε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηα έζνδα απφ πιεηζηεξηαζκφ (έσο ηηο
21 Μαξηίνπ 2021 θαη εθεμήο αλά δχν έηε)64,
δ) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο65,
ε) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε66,
ζη) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα67,
δ) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο68,
ε) ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα69 θαη
ζ)

ελνπνηεκέλεο

εθζέζεηο

ζρεηηθά

κε

ηελ

έξεπλα

ηελ

θαηλνηνκία

θαη

ηελ

αληαγσληζηηθφηεηα70.

ην πιαίζην ηεο εηήζηαο ππνρξέσζεο επηβνιήο εθζέζεσλ ηα Κξάηε-κέιε
ππνβάιινπλ εθζέζεηο (α) ζρεηηθά κε φια ηα απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ
δηαηεξνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη δελ απνηεινχλ εηδηθά απνζέκαηα71 (έσο ηηο 15
Μαξηίνπ 2021 θαη εθεμήο αλά έηνο), (β) αλαθνξηθά κε ηελ παιαηφηεηα θαη ηελ
επίδνζε ησλ ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ επίπησζή ζην πεξηβάιινλ 72, (γ) ζρεηηθά κε ηηο
πξνζεγγηζηηθέο απνγξαθέο ησλ αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (έσο ηηο 31 Ηνπιίνπ 2021
θαη εθεμήο αλά έηνο), (δ) ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο επηδίσμεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο γηα ην 202073.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα Κξάηε-κέιε
δηελεξγείηαη, ηδηαίηεξα, βάζεη ησλ ελνπνηεκέλσλ εζληθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ γηα ηελ
ελέξγεηα θαη ην θιίκα, ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε ελσζηαθφ επίπεδν σο πξνο
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ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ
ελέξγεηα θαη ην θιίκα. Ζ πξψηε αμηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηηο 31
Οθησβξίνπ 2021 θαη ζα δηελεξγείηαη εθεμήο αλά δχν έηε.
Ο θπξσηηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγεί κε ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο θαη ε
λνκηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή ζηελ
πεξίπησζε παξαβάζεσλ απφ ηα Κξάηε-κέιε θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο εθδίδεη ζσζηάζεης, νη νπνίεο
δεκνζηνπνηνχληαη άκεζα. Οη ζπζηάζεηο εθδίδνληαη ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
α) αλ νη εμειίμεηο ηεο πνιηηηθήο ζην ζπγθεθξηκέλν Κξάηνο-κέινο εκθαλίδνπλ
αζπλέπεηεο κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο,
β) αλ ε Δπηηξνπή θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζηφρνη, νη επηδηψμεηο θαη νη
ζπλεηζθνξέο ησλ Κξαηψλ-κειψλ είλαη αλεπαξθείο γηα ηε ζπιινγηθή επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο.
Ωζηφζν, ν αλσηέξσ κεραληζκφο ειέγρνπ, αλ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί stricto sensu
δεζκεπηηθφο, δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο. Πξώηνλ, ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνοκέινο νθείιεη λα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζε πλεχκα
αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Έλσζεο θαη κεηαμχ ησλ Κξαηψλκειψλ. Γεύηεξνλ, ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο-κέινο θαζνξίδεη ζηελ ελνπνηεκέλε
εζληθή έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα πνπ ππνβάιιεηαη ην επφκελν
έηνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζχζηαζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλεθηίκεζε ηε
ζχζηαζε74.

IV. Καηαιεθηηθές Παραηερήζεης
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ
αλαθνξηθά κε ην λέν κεραληζκφ ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ πξνζηηζέκελε
αμία απηνχ.
(α) Ο κεραληζκφο δηαθπβέξλεζεο δηακνξθψλεη έλα ζσνεκηικό διαθανές και
ορθολογικό κανονιζηικό πλαίζιο, πνπ ζπληνλίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ,
ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, νη
νπνίεο ήηαλ δηαζθνξπηζκέλεο ζε λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο75.
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(β) Τα Κράηη-μέλη θαίλεηαη φηη ζα επσθειεζνχλ απφ ην εμνξζνινγηζκέλν θαη
απινπνηεκέλν πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο
ηνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δηαδηθαζία
ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο76, ε
νπνία ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγίαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.
(γ) Ο ιδιωηικός ηομέας ζα επσθειεζεί απφ ηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ησλ εζληθψλ
θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ σο βάζε ιήςεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
ελέξγεηαο θαη ηνπ θιίκαηνο.
(δ) Οι πολίηες ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ, ελψ ζα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο διαδικαζίας διαβούλεσζης.
(ε) Ο λένο κεραληζκφο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε ελφο
δομημένοσ διαλόγοσ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ.
(ζη) Ο οιονεί κσρωηικός μητανιζμός, αλ θαη βαζίδεηαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
πξνο ηα Κξάηε-κέιε πνπ σο ηέηνηεο δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο, δηέπεηαη
απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ ζε έλα απψηεξν ζηάδην πξνβιέπεηαη λα ελζαξξχλνπλ
ηελ ηήξεζε απφ ηα Κξάηε-κέιε ησλ ελ ιφγσ ζπζηάζεσλ.
Δλ ηέιεη, ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ζρεηίδεηαη κε κηα
ηζρπξφηεξε ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο. Ζ λέα ηζρπξή δηαθπβέξλεζε είλαη επηθεληξσκέλε
ζηνλ έιεγρν ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ζε κεγάιν
βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δληζρχεη ηελ
δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο Αλνηρηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ θαη κε έκκεζν ηξφπν, πιελ
φκσο απνηειεζκαηηθφ, πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ Κξαηψλ-κειψλ αλαθνξηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο κίγκαηνο. Ο έληνλνο έιεγρνο ηεο ελεξγεηαθήο
πνιηηηθήο ησλ Κξαηψλ-κειψλ κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ αιιά θαη πνηθίιεο ελεξγεηαθήο
χιεο εθζέζεσλ ζα πεξηνξίζεη ζην κέιινλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ
λα απνθιίλνπλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο εληζρχνληαο
έλα επξσπατθφ πξφηππν αγνξάο ελέξγεηαο ζπκβαηφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
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