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υντομογραφίεσ
Διιεληθέο
ΑΠΔ = Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
ΓΔ = Γεληθφο Δηζαγγειέαο
ΔΔ = Δπξσπατθή Έλσζε
ΔΚΑΔ = Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
ΔΚΑΥ = Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα
ΔΚΔ = Έξγα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο
ΔΟΚ = Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα
ΚΦΓ = Κεληξηθφο Φνξέαο Γηαρείξηζεο
ΟΝΔ = Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε
ΔΓΔ = χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ
ΔΚ = πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
ΛΔΔ = πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ
πλζΔΚΑΔ = πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
πλζΔΟΚ = πλζήθε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο

Ξελόγιωζζεο
BEMIP = Baltic Energy Market Interconnection Plan
NSI East Electricity = North-South Electricity Interconnections in Central Eastern and
South Eastern Europe
NSI West Electricity = North-South Electricity Interconnections in Western Europe
NSI East Gas = North-South Gas Interconnections in Central Eastern and South
Eastern Europe
NSI West Gas = North-South Gas Interconnections in Western Europe
NSOG = North Seas offshore grid
SGC = Southern Gas Corridor
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1. Ειςαγωγή ςτην ζννοια τησ αλληλεγγφησ και τησ ενεργειακήσ
αλληλεγγφησ
Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο δηαδξακάηηζε βαζηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο
επξσπατθήο ελνπνίεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε Γηαθήξπμε Schumanηεο 9εο Μαΐνπ
1950, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη: «Η Δπξψπε δελ ζα δεκηνπξγεζεί δηα κηαο, νχηε ζε
έλα ζπλνιηθφ ζρέδην: ζα νηθνδνκεζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα επηηεχγκαηα πνπ θαη’
αξράο ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα πξαγκαηηθή αιιειεγγχε»1.
Έθηνηε ν φξνο ηεο αιιειεγγχεο παξνπζηάδεηαη ζηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο κε
αθεηεξία ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, εκθαλίδεηαη σο
ιαλζάλνπζα αιιειεγγχε ζηηο πνιηηηθέο ζπλνρήο ζην πιαίζην ηεο Δληαίαο
Δπξσπατθήο Πξάμεο, εκπεδψλεηαη σο ζηφρνο κε ηηο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ
Άκζηεξληακ θαη απνθηάεη ζεκαληηθή ζέζε (κε αξθεηέο αλαθνξέο) κε ηε
Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο2.
Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε
αιιειεγγχε εκθαλίδεηαη σο αμία, ζηφρνο θαη αξρή ηεο Έλσζεο. Ωο αμία ηεο Έλσζεο
απνηππψλεηαη ζην άξζξν 2 ΔΔ θαη πξέπεη λα ηεξείηαη ηφζν απφ ηα ππνςήθηα θξάηε
πνπ επηζπκνχλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ ΔΔ3 φζν θαη απφ ηα Κξάηε-κέιε ζην πιαίζην
ηεο ηήξεζεο ησλ αμηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην αλσηέξσ άξζξν 2 ΔΔ4. Ωο ζηφρνο
ηεο Έλσζεο απνηππψλεηαη ζην άξζξν 3 ΔΔ θαη απνηειεί αξρή πξνγξακκαηηθνχ
ραξαθηήξα θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο.
Σέινο, ε αιιειεγγχε σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο απνηειεί εξηδφκελν
δήηεκα. Ωζηφζν, ε πιεηνςεθνχζα άπνςε ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ δηάινγν
ηάζζεηαη ππέξ ηεο αλαγλψξηζεο ζηελ αιιειεγγχε ηνπ statusηεο γεληθήο αξρήο ηνπ
ελσζηαθνχ δηθαίνπ5.
Ζ αιιειεγγχε ζηελ ΔΔ δηακνξθψζεθε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο ελνπνίεζεο
σο ζεζκηθή αιιειεγγχε θαη ζπλδπάζηεθε κε ηελ αξρή ηεο θνηλνηηθήο πίζηεο (άξζξν
5 ΔΚ θαη λπλ άξζξν 4 παξ. 3 ΛΔΔ)θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα
ιακβάλνπλ εληφο ησλ ηαρζεηζψλπξνζεζκηψλ, νκνχ κε ηα άιια Kξάηε-κέιε, ηηο

Γηαθήξπμε νπκάλ ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1950, δηαζέζηκε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_el.
2
Θ. Γαλάνθσ, Η αλλθλεγγφθ ςτθν Ενωςιακι Δικαιοταξία, Απόπειρα προςζγγιςθσ μιασ κεμελιακισ
αξιακισ αρχισ του ενωςιακοφ δικαίου, Νομικι Βιβλιοκικθ 2017, ςελ. 18.
3
Άρκρο 49 ΣΕΕ.
4
Άρκρο 7 ΣΕΕ.
5
Ο.π. Θ. Γαλάνθσ, Η αλλθλεγγφθ ςτθν Ενωςιακι Δικαιοταξία, Απόπειρα προςζγγιςθσ μιασ
κεμελιακισ αξιακισ αρχισ του ενωςιακοφ δικαίου, ςελ. 71-72.
1

[4]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ6. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηζρχνο ησλ πλζεθψλ,
ε αιιειεγγχε απνηειεί θνηλή αμία ησλ Κξαηψλ-κειψλ7, ελψ ηίζεηαη σο ζθνπφο πνπ
ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα Κξάηε-κέιε νθείινπλ λα επηδηψθνπλ8.
ε επίπεδν ΔΔ, ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
εκθαλίδεηαη σο ζεζκηθή πνπ εθδειψλεηαη σο θαζήθνλ πίζηεο θαη θαιφπηζηεο
ζπλεξγαζίαο9,σο νηθνλνκηθή πνπ εθδειψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη ζηε
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ θαη ηεο Δπξσδψλεο θαη σο ξήηξα
αιιειεγγχεο θαη ξήηξα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο10.
Ζ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηοησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο
Έλσζεο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ κε απνηέιεζκα λα
απνηειεί βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή. Δπίζεο, πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ Κξαηψλκειψλ κε ηα άηνκα φηαλ απηά αληινχλ δηθαηψκαηα απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο11.
Δπηζπκψληαο λα επηθεληξσζνχκε ζηελ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε ζα πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε φηη ε αλσηέξσ θξάζε ηεο Γηαθήξπμεο Schuman ζεκαηνδφηεζε ηε
ζπλνιηθή θηινζνθία ηεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Άλζξαθα θαη ηνπ
Υάιπβα κέζσ ηεο ίδξπζεο ηεο Δ.Κ.Α.Υ.. Με ηελ πλζήθε ηεο Δ.Κ.Α.Υ., νη
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο άλζξαθα θαη ράιπβα ηέζεθαλ ππφ θνηλή Αλψηαηε Αξρή,
ελψ ε εκπέδσζε ηεο αιιειεγγχεο έζεηε ηηο βάζεηο γηα ζπιινγηθή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε12.Έηζη, ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζπλδπάζηεθε κε ηελ έλλνηα ηεο
ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ
πξνθεηκέλνπ απηά λα απνθχγνπλ κηα λέα εκπινθή ζε έλα θαηαζηξνθηθφ πφιεκν. Ζ
ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο Δ.Κ.Α.Υ. απέθηεζε ππεξεζληθά ραξαθηεξηζηηθά
θαζφζνλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Αλψηαηεο Αξρήο ήηαλ πιεξέζηεξεο ζε ζρέζε κε ην έσο
ηφηε δηαθπβεξλεηηθφ κνληέιν ζπλεξγαζίαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Έηζη, ινηπφλ, ε
Αλψηαηε αξρή, πνπ απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο

6

ΓΔΔ, απφθαζε ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 1979, Τπφζεζε C-128/78, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βνξείνπ Ηξιαλδίαο, πιι. Ννκνι.
1979/183, ζθ. 9.
7
Άξζξν 2 ΔΔ.
8
Άξζξν 3 ΔΔ, Μ. Γ. Υξπζνκάιιεο, Ζ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, Έλλνηα, πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2017,
ζει. 48.
9
Δ. Πξεβεδνχξνπ, άξζξν 10 ΔΚ, ζε Β. θνπξή (επηκ.), Δξκελεία πλζεθψλ γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα–Κνκνηελή 2003, ζει.
277.
10
Άξζξν 42 παξ. 7 ΔΔ θαη 222 ΛΔΔ.
11
Μ. Γ. Υξπζνκάιιεο, Ζ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Έλλνηα,
πεδίν εθαξκνγήο θαη λνκηθή θχζε, ν.π. ζει. 107-108.
12
S. Andura, Energy Solidarity in Europe: From Independence to Interdependence, Studies & Reports
July 2013, Notre Europe Jacques Delors Institute, ζει. 18.
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ήηαλ αλεμάξηεην φξγαλν θαη είρε σο απνζηνιή λα κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ. Ζ θχζε ηεο ήηαλ ππεξεζληθή θαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
ειάκβαλε απνθάζεηο, ζπζηάζεηο θαη γλψκεο ζρεηηθά με ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
παξαγσγήο ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ ράιπβα, ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ππφ ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο άλζξαθα
θαη ράιπβα13. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, ήδε, απφ ηηο αξρέο ηεο επξσπατθήο
ελνπνίεζεο ελεξγεηαθή αιιειεγγχε ζπλδπάζηεθε κε έλα ππεξεζληθφ πξφηππν
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο άλζξαθα θαη ράιπβα θαη επηθεληξψζεθε ζηε δηαζπλνξηαθή
ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ Κξαηψλ-κειψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ νηθνδφκεζε
κηαο θνηλήο αγνξάο, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο
ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ ράιπβα.
ην αλσηέξσ πιαίζην ηδξχζεθε θαη ε Δ.Κ.Α.Δ.14, πνπ είρε σο ζηφρεπζε ηελ
ζπλεξγαζία ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζην ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα,
ζηφρνη ηεο πλζΔΚΑΔ απνηέιεζαλ ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αγνξάο ππξεληθήο
ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο
ΔΔ θαζψο επίζεο θαη ε εηξεληθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππξεληθψλ πιηθψλ γηα κε
ζηξαηησηηθή ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζθάιηζε θνηλψλ πξνηχπσλ πγείαο θαη
αζθάιεηαο15.
Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ άλζξαθα, ηνπ ράιπβα
θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ππνβαζκίζηεθε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ελεξγεηαθφ
κίγκα άξρηζε λα εμαξηάηαη, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1960, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην
πεηξέιαην θαη φρη απφ ηνλ άλζξαθα16.
Μεηέπεηηα ε Δ.Ο.Κ. αληηκεηψπηζε δηαδνρηθέο πεηξειατθέο θξίζεηο (1967, 1973
θ.ιπ.) πνπ αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ. Μεηά ηελ
πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973,ηα Κξάηε-κέιε αθνινχζεζαλκηα δηαθπβεξλεηηθή
πξνζέγγηζε, πνπ απέθιεηε ηηο θνηλέο ζεζκηθέο δνκέο ηεο πλζΔΟΚ, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο θξίζεηο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία
πινπνηήζεθε

ζην

πιαίζην

ηνπ

Γηεζλνχο

13

Οξγαληζκνχ

Δλέξγεηαο

πλζήθε ΔΚΑΥ, δηαζεζηκφηεηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022.
14
Ζ ΔΚΑΔ ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1957 κε ηηο πλζήθεο ηεο Ρψκεο θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 1958.
15
πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηνκ), δηαζεζηκφηεηα ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301853.
16
S. Bouzarovski, Energy Poverty (Dis)Assembling Europe’s Infrastructural Divide, Palgrave
McMillan 2018, ζει. 44.
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(InternationalEnergyAgency(IEA))κέζσ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ
ρσξψλ πνπ πξνκήζεπαλ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην (θαη ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπο)17.Δπηπξνζζέησο, ε αδπλακία ηεο ΔΔ λα αλαπηχμεη κηα θνηλή εμσηεξηθή
πνιηηηθή,ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, είρε σο απνηέιεζκα ηα Κξάηε-κέιε λα
ελεξγνχλ πεξηζζφηεξν σο θπξίαξρα θξάηε θαη ιηγφηεξν σο Κξάηε-κέιε ηεο ΔΟΚ18.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε Δληαία Δπξσπαηθή Πξάμε είρε ζηνρεχζεη
ζηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Έηζη, ε
ηξνπνπνίεζε ησλ πλζεθψλ κε ηελ Δληαία Δπξσπαηθή Πξάμε (1987)19 θαη ε
πξνζζήθε ηνπ πξψελ άξζξνπ 14 πλζΔΟΚ θξίζεθαλ απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζπλαθφινπζα γηα λα νηθνδνκεζεί κηα ζπλεθηηθή
ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε θξηηήξηα ηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ20.
Έηζη, πιένλ, ε ελεξγεηαθή αγνξά ζα κεηαβαιιφηαλ εθ ησλ έζσ θαζφζνλ ε
εζσηεξηθή

αγνξά

ελέξγεηαο

είρε

ζηφρν

λα

επηθέξεηαιιαγέο

ζηα

δνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηηο αξρέο
ηνπ ελεξγεηαθνχ δηαρσξηζκνχ (energyunbundling)21θαη ηεο πξφζβαζεο ηξίηνπ
(thirdpartyaccess)22.Δπηπξνζζέησο, ε ζχλδεζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηα ελεξγεηαθά κέηξα
λα επηθαινχληαη σο λνκηθέο βάζεηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνγελνχο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ
γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ23.Σελ δεθαεηία ηνπ

17

S. Andura, Energy Solidarity in Europe: From Independence to Interdependence, ν.π., ζει. 18.
Κ. ηεθάλνπ, Σν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο/Έλσζεο ζε Γ. Κ. Ξελάθεο – Μ. Η. Σζηληζηδέιεο (επηκ.), Παγθφζκηα Δπξψπε; Οη δηεζλείο
δηαζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δθδφζεηο ηδέξεο 2006, ζει. 121, εηδηθά 136, Π. Η. Αξγαιηάο, Ζ
Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζε Μ. Γ.
Υξπζνκάιιεο (επηκ.), Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, Θεκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Δθδφζεηο Β. Ν. Καηζαξνχ
Αζήλα 2009, ζει. 109.
19
Κ. Π. Ζιηφπνπινο, Εεηήκαηα Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ Δλέξγεηαο, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο,
Γίθαην πλζεθψλ, Αζθάιεηα Δθνδηαζκνχ, Γηεπξσπατθά Γίθηπα Δλέξγεηαο, Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο
Διιάδνο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο 2014, ζει. 61.
20
Ν. Δ. Φαξαληνχξεο, Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή: Τδξνγνλάλζξαθεο θαη Δπξσπατθφ Κεθηεκέλν, Γίθαην
Τδξνγνλαλζξάθσλ, ζε Ν. Δ Φαξαληνχξεο -Σ. Θ. Κνζκίδεο (Δπηκ.), Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2015, ζει. 39,
εηδηθά 42.
21
Θ. Κ. Παλάγνο, Ο δηαρσξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, Ννκηθφο, Λνγηζηηθφο, Λεηηνπξγηθφο θαη Πιήξεο (Ηδηνθηεζηαθφο) Γηαρσξηζκφο, Δθδφζεηο
άθθνπιαο Αζήλα– Θεζζαινλίθε 2011, ζει. 21 επ..
22
Μ.-Θ. Γ. Μαξίλνο, Ζ πξφζβαζε ζε ελεξγεηαθφ δίθηπν – Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα Κνκνηελή 2003, ζει. 151 επ., Θ. Κ. Παλάγνο, Σν
Θεζκηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο
ελέξγεηαο, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Αζήλα Θεζζαινλίθε, ζει. 193 επ..
23
Ν. Δ. Φαξαληνχξεο, Απφ ην Παξίζη ζηε Ληζαβφλα κέζσ Ρψκεο: Ζ εμέιημε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο
ΔΚ/ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Ν. Δ Φαξαληνχξεο (Δπηκ.), Δλέξγεηα Γίθαην, Οηθνλνκία &
Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 1, εηδηθά 6.
18
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1990 ζεζπίζηεθε ην πξψην ελεξγεηαθφ παθέην24 πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ
κεηεμέιημε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζε κηα αγνξά πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ελφο
ξπζκηδφκελνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ θαη ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα
ελεξγεηαθά αγαζά θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο25. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
ζεζπίζηεθε ην δεχηεξν ελεξγεηαθφ παθέην26,ην νπνίν είρε σο ζηφρν λα εμειίμεη ηηο
αξρέο πνπ ηέζεθαλ κε ην πξψην ελεξγεηαθφ παθέην. Σν ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην27
ζεζπίζηεθε πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε
ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ
έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο
ελέξγεηαο.
Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ΔΚΑΥ ην 2002, ε ΔΚΑΔ παξέκεηλε σο ε κφλε
ελεξγεηαθή θνηλφηεηα. Έηζη, ήηαλ ινγηθφ επαθφινπζν δεδνκέλνπ θαη ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΔ γηα κία θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή λα ηεζεί εηδηθή λνκηθή βάζε
γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή28. Ζ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 194 ΛΔΔ σο δηαθξηηήο θαη

24

Οδεγία 96/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1996
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ΔΔ L 27 ηεο
30.1.1997, ζ. 20 έσο 29 - Οδεγία 98/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο Ηνπλίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ΔΔ L
204 ηεο 21.7.1998, ζ. 1 έσο 12.
25
Υξ. Η. Σαξλαλίδνπ, χγρξνλεο Δλεξγεηαθέο Αγνξέο, Θεζκηθφ πιαίζην θαη ειιεληθή πξννπηηθή,
Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2016, ζει. 136 επ..
26
Οδεγία 2003/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2003,
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ, ΔΔ L 176 ηεο 15/07/2003 ζ. 37 –56, Οδεγία 2003/55/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ
εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 98/30/ΔΚ, ΔΔ L 176 ηεο 15.07.2003
ζ. 57 – 78, Καλνληζκφο 1228/2003/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Ηνπλίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΔΔ L176 ηεο 15.7.2003, ζ. 1-10, Καλνληζκφο 1775/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο επηεκβξίνπ 2005, πεξί φξσλ πξφζβαζεο ζηα δίθηπα
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ΔΔ L 289 ηεο 3.11.2005, ζ. 1-13.
27
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 55-93, Οδεγία 2009/73/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο
θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2003/55/ΔΚ, ΔΔ L
211 ηεο 14.8.2009, ζ. 94-136, Καλνληζκφο 713/2009/ΔΚ 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. 1-14, Καλνληζκφο 714/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο
δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 1228/2003, ΔΔ L
211 ηεο 14.8.2009, ζ. 15-35, Καλνληζκφο 715/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 1775/2005, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 36-54.
28
Κ.Π. Ζιηφπνπινο, Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο θαη νη Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο Διιάδνο ζηνλ
ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, Ν. Φαξαληνχξεο (Δπηκ.), Δλέξγεηα, Γίθαην, Οηθνλνκία &Πνιηηηθή, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 415 επ..
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εηδηθήο λνκηθήο βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο29 απνηειεί κηα θαηλνηνκία ηεο
πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο30, πνπ ηππνπνίεζε ηηο πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο
πηνζέηεζεο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. ην πιαίζην ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 194 παξ. 1 ΛΔΔ νξίζηεθε φηη:
«ην πιαίζην ηεο εγθαζίδξπζεο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο απαίηεζεο λα πξνζηαηεπζεί θαη λα βειηησζεί ην πεξηβάιινλ,
ε πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε πνεύμα αλληλεγγύηρ κεηαμχ
θξαηψλ κειψλ, έρεη σο ζηφρν: α) λα δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, β)
λα δηαζθαιίδεη ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο Έλσζεο, θαη γ) λα πξνσζεί ηελ
ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη δ) λα πξνσζεί ηε δηαζχλδεζε ησλ
ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ.»
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζε εάλ έρεη δηακνξθσζεί ελεξγεηαθή
αιιειεγγχε θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο είλαη ρξήζηκν λα πξνβνχκε ζε
κηα δνκεκέλε έξεπλα ησλ αλαθνξψλ ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο εθθηλψληαο απφ
ην πξσηνγελέο ελσζηαθφ δίθαην.

2. Ενεργειακή αλληλεγγφη-Γενικό Μζροσ
2.1 Πρωτογενζσ ενωςιακό δίκαιο
ηελ

πξψηε

παξάγξαθν

ηνπ

άξζξνπ

194

ΛΔΔ

θεληξηθφ

ξφιν

δηαδξακαηίδνπλ ε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηο
πνεύμα ηηρ αλληλεγγύηρ μεηαξύ ηων Κπαηών-μελών. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ άξζξνπ 194 ΛΔΔ είλαη φηη παξακεξίδεη ηελ
νπνηαδήπνηε ακθηβνιία αλαθνξηθά κε ηελ λνκηθή βάζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ
ελεξγεηαθή πνιηηηθή απνηειεί ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη
φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ εθπφλεζε
λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Εεηνχκελν απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο αιιειεγγχεο ζηελ ελεξγεηαθή
πνιηηηθή θαη ε θχζε ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 194 δελ ρξεζηκνπνηεί
ηε ιέμε αξρή αιιά πξνηηκά ηε θξάζε «ζε πλεχκα αιιειεγγχεο». Δπνκέλσο, έλα

29

Π. Κ. Ησαθεηκίδεο, Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, Παξνπζίαζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε, Δθδφζεηο
Θεκέιην, ζει. 122.
30
Κ. Π. Ζιηφπνπινο, Σν Δπξσπατθφ Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο ζε Σηκεηηθφ ηφκν Καζεγεηή Ησάλλε
Βνχιγαξε, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, ζει. 145, εηδηθά 153.
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αξρηθφ εξψηεκα είλαη αλ κεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο κπνξνχκε λα κηιάκε γηα
αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ ελέξγεηα.
O ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο θαίλεηαη λα επηιχεηαη ζην πιαίζην ησλ
πξνηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα Paolo Mengozzi ζηελ ππφζεζε C-226/16, Eni
SpA θ.ιπ. θαηά Premier Ministre θαη Ministre del’ Environnement, del’Énergie et
dela Mer31. ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, ν ΓΔ ηφληζε φηη:
«Σν άξζξν 194 ΛΔΔ, κε ην νπνίν εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζην δίθαην ηεο
Έλσζεο δηάηαμε πξσηνγελνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ελέξγεηαο ηεο Έλσζεο,
πξνβιέπεη, ζηελ παξάγξαθν 1, φηη ε πνιηηηθή απηή πξέπεη λα αζθείηαη «ζε πλεχκα
αιιειεγγχεο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ.
Αςηή η αναθοπά ζηην αλληλεγγύη μεηαξύ ηων κπαηών μελών, η οποία
πποζηέθηκε ζηη διαηύπωζη ηος κειμένος ηηρ Σςνθήκηρ ηηρ Λιζζαβώναρ,
ενηάζζεηαι ζε ένα πλαίζιο ενηόρ ηος οποίος η απσή ηηρ αλληλεγγύηρ μεηαξύ ηων
κπαηών μελών πποζέλαβε ηον σαπακηήπα «ζςνηαγμαηικήρ απσήρ». Πξάγκαηη, ε
ηδέα ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φρη κφλνλ εθθξάδεηαη ζε δηάθνξα
ζεκεία ησλ πλζεθψλ, αιιά απνηειεί, θαηά ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 3, ηξίην εδάθην,
ΔΔ, έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο.
Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ην άξζξν 194, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν βʹ,
φζν θαη απφ ην άξζξν 122, παξάγξαθνο 1, ΛΔΔ, ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηνλ εθνδηαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο»32.
Ο ΓΔ ζπλεθηηκψληαο φηη ην άξζξν ΗΗΗ-256 ηεο πλζήθεο γηα ηε ζέζπηζε
πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο33, ην νπνίν ελέπλεπζε ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 194
ΛΔΔ, δελ πεξηείρε αλαθνξά ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ,
ραξαθηεξίδεη ηελ αιιειεγγχε σο ζπληαγκαηηθή αξρή ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Αλ
θαη ην ΓΔΔ δελ αθνινχζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηελ «ελζνπζηψδε άπνςε»
ηνπ Δηζαγγειέα, γεγνλφο είλαη φηη ζηψπεζε θαη δελ πήξε ζέζε. Παξά ηε ζησπή ηνπ
ΓΔΔ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη εάλ ην Γηθαζηήξην ήζειε λα ακθηζβεηήζεη ηελ
αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζα ην είρε θάλεη. Άξα, ε θξάζε
31

ΓΔΔ, απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2017, Τπφζεζε C-226/16, Eni SpA θ.ιπ.
θαηά Premier ministre θαη Ministre del’ Environnement, del’ Énergie et dela Mer,
ECLI:EU:C:2017:1005
32
Πξνηάζεηο Γεληθνχ Δηζαγγειέα Paolo Mengozzi ηεο 26εο Ηνπιίνπ 2017, Τπφζεζε C‑226/16. Eni
SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) θαηά
Premier ministre, Ministre de l’ Environnement, de l’ énergie et de la Mer, ECLI:EU:C:2017:616, ζθ.
32-34.
33
Ν. Ακ. Κανελλοποφλου-Μαλοφχου, Η χειραφζτθςθ τθσ Ευρώπθσ, Συνταγματικι κεωρία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, Εκδόςεισ Παπαηιςθ 2012, ςελ 177 επ..
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«πλεχκα αιιειεγγχεο» ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αληηζηνηρεί ζηελ αξρή ηεο
ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο.
Σν πλεχκα ή ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο34, ππνδειψλεη ηελ απφ θνηλνχ πξνζέγγηζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ
ζηελ επίηεπμε ηνπο, ηελ ζπιινγηθή αλάιεςε θαηαζηάζεσλ πνπ ελέρνπλ ελεξγεηαθνχο
θηλδχλνπο θαη ηελ ζπιινγηθή απφιαπζε ησλ ελεξγεηαθψλ σθειεκάησλ 35.Ζ
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην πλεχκα ηεο αιιειεγγχεο κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο
ζπκπιεξσκαηηθφ ή δηνξζσηηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαζψο
ππνδειψλεη φηη νη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ
επαξθψο ζε εζληθφ επίπεδν36. Δπηπξνζζέησο, ε επίθιεζε ζην πλεχκα ηεο
αιιειεγγχεο επηρεηξεί λα κεηξηάζεη ηελ απνπζία ξχζκηζεο ζην άξζξν 194 ΛΔΔ
ζρεηηθά κε ηηο πεξηνξηζκέλεο εμσηεξηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο ζηνλ ελεξγεηαθφ
ηνκέα37. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζην άξζξν 194 ΛΔΔ δελ γίλεηαη αηζζεηή ε εμσηεξηθή
δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ έλλνηα φηη δελ πξνθχπηεη θάπνηα ξεηή
δηαηχπσζε αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Έλσζεο κε ηηο
ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δθείλν πνπ δηαθαίλεηαη
πεξηζζφηεξν είλαη λα ηεζνχλ φξνη θαη ζηφρνη γηα ηελ ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε κηαο
εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, λα ζπλεθηηκεζεί ε πνιηηηθή πεξηβάιινληνο θαη λα
εληζρπζεί ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ. Ωζηφζν, ε
πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ εκκέζσο θαηαδεηθλχεη ηελ
εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηαηί απνηειεί ζηφρν κε επξσπατθέο
θαη δηεζληθέο πηπρέο ελψ ε Δπξσπαηθή Δπηηξνπή έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε ΔΔ δελ
κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 194 ΛΔΔ

εάλ δελ

αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ
ζεκειίσζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζησπεξψο πξνβιεπφκελε αξκνδηφηεηα38 ηελ νπνία αλέπηπμε ην ΓΔΔ κε αθεηεξία

34

Ν. Δ. Φαξαληνχξεο, Απφ ην Παξίζη ζηε Ληζζαβφλα κέζσ Ρψκεο: Ζ εμέιημε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο
ΔΚ/ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, νπ. παξ., ζει. 9.
35
K. Haralldsdottir, The Limits of EU Competence to regulate conditions for exploitation of Energy
Resources, Analysis of Article 194(2) TFEU, European Energy and Environment Law Review, 2014,
ζει. 208, εηδηθά ζει. 213.
36
J.-Ch. Pielow and Br. J. Lewendel, in The EU Energy Policy after the Lisbon Treaty ζε Financial
Aspects in Energy a European Perspective, An. Dorsman, W. Westerman, M. B. Karan, Oz. Arslan
(Edts), Springer 2011, ζει. 147, εηδηθά 153.
37
Θ. Γαλάνθσ, Η αλλθλεγγφθ ςτθν Ενωςιακι Δικαιοταξία, Απόπειρα προςζγγιςθσ μιασ κεμελιακισ
αξιακισ αρχισ του ενωςιακοφ δικαίου, οπ. παρ. ςελ. 82.
38
Π. Νάςκου Περράκθ, Κ. Αντωνόπουλοσ, Μ. Σαρθγιαννίδθσ, Διεκνείσ Οργανιςμοί, Εκδόςεισ
Σάκκουλασ Ακινα Θεςςαλονίκθ 2015, ςελ. 75.
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ηελ απφθαζε AETR39παξέρνπλ ελ κέξεη δηέμνδν ζηελ απνπζία ξεηήο εμσηεξηθήο
αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα παξερφκελα δηθαηψκαηα ησλ Κξαηψλκειψλ αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ
ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ, ηελ επηινγή ηνπο κεηαμχ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη
ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ ζρεηηθφ
θαη φρη ηνλ απφιπην ραξαθηήξα ηνπο. Ο ζρεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
Κξαηψλ-κειψλ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξέσζε θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία «ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε εθπιεξψλνπλ ηα εθ ησλ πλζεθψλ θαζήθνληα
βάζεη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο»40.Έηζη, ηα Κξάηε-κέιε ζα
πξέπεη λα ιακβάλνπλ θάζε γεληθφ ή εηδηθφ κέηξν ηθαλφ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη λα απέρνπλ απφ ηε ιήςε νπνηνπδήπνηε κέηξνπ ηθαλνχ λα
ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο. Δμάιινπ, ηα Κξάηεκέιε δελ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ
ηνπο πεγψλ, ηα νπνία δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο41 θαη ηνπο
θαλφλεο ησλ ελσζηαθψλ ειεπζεξηψλ.
ην πιαίζην ηνπ πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ κπνξνχκε λα βξνχκε θαη
άιιεο δηαηάμεηο ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηελ έλλνηα ηεο
αιιειεγγχεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 ΛΔΔ παξ.1:
«Με ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πλζήθεο, ην
πκβνχιην, πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα ζεζπίδεη, ζε πνεύμα αλληλεγγύηρ
μεηαξύ κπαηών μελών, ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο, ηδίσο εάλ αλαθχςνπλ ζοβαπέρ δςζκολίερ ζηον εθοδιαζμό με οπιζμένα
πποϊόνηα, ιδίωρ ζηον ηομέα ηηρ ενέπγειαρ».
Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ έρεη απνθιεηζηηθά ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν αιιά
αλαθέξεηαη ζε κέηξα, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Οη ζνβαξέο δπζθνιίεο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζπλδένληαη κε ηηο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο αιιά θαη ζηελ
επξσπατθή νηθνλνκία. Ζ ξχζκηζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε ηνκείο
πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε εηδηθνχο θνηλνχο θαλφλεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ φπσο

39

ΔΕΕ, Απόφαςθ τθσ 31θσ Μαρτίου 1971, Υπόκεςθ C-22/70, Επιτροπι κατά Συμβουλίου, , Συλλ. Νομ.
1971-263.
40
Άξζξν 4 παξ. 3 ΔΔ.
41
Οδεγία 94/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 1994 γηα
ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο ησλ αδεηψλ αλαδήηεζεο, εμεξεχλεζεο θαη παξαγσγήο
πδξνγνλαλζξάθσλ ΔΔ L 164 ηεο 30.6.1994, ζ. 3-8.
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πξνθχπηεη απφ ηελ εηζαγσγηθή θξάζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ «Με ηελ επηθχιαμε
άιισλ δηαδηθαζηψλ»42.
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 347 ΛΔΔ:
«Σα θξάηε κέιε ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο, γηα λα πξνβνχλ ζε θνηλή ελέξγεηα πξνο
απνηξνπή παξαθσιχζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο εμαηηίαο κέηξσλ πνπ
ιακβάλεη θξάηνο κέινο ζε πεξίπησζε ζνβαξήο εζσηεξηθήο δηαηαξαρήο ηεο δεκνζίαο
ηάμεσο, ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή ζνβαξήο δηεζλνχο εληάζεσο πνπ απνηειεί απεηιή
πνιέκνπ ή πξνο εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε
ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηεζλνχο αζθαιείαο.»
Ζ ηεινινγηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ ππνδειψλεη φηη έλα Κξάηνο-κέινο έρεη ην
δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηά ηνπ ζηελ πεξίπησζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο
δεκφζηαο ηάμεο θαη ζηελ πεξίπησζε ζνβαξνχο δηεζλνχο έληαζεο ή απεηιήο πνιέκνπ.
Ωο εθ ηνχηνπ, εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη
αζθάιεηαο43. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν εηζάγεη ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα
ζπλελλννχληαη

κεηαμχ

ηνπο

κε

ζθνπφ

λα

αληηκεησπίζνπλ

ηνλ

θίλδπλν

44

αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο . Σν άξζξν απηφ επηηξέπεη
ηε δπλαηφηεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα ιακβάλνπλ κέηξα παξαθψιπζεο ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο ζην πιαίζην ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα
έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ην
άξζξν 194 δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία
κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηνπο ζε ελέξγεηα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 34745. Ωζηφζν, φζν ην επξσπατθφ δίθαην ηεο ελέξγεηαο ζεκειηψλεη
κεραληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε
δπλαηφηεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζα πεξηνξίδεηαη θαη ελδερνκέλσο λα πεξηπέζεη ζε
νπζηαζηηθή «αρξεζία».

42

Β. Αγξαπίδε, Άξζξν 122, ζε Β. Υξηζηηαλφο (Δπηκ.), πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ, Καη’ άξζξν Δξκελεία,
Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 667.
43
Γ. Καξηςηάδεο, Άξζξν 297, ζε Β. θνπξήο (επηκ.) Δξκελεία πλζεθψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Δθδφζεηο
άθθνπιαο 2003, ζει. 1637.
44
Ρ-Δ Παπαδνπνχινπ, Άξζξν 347 ΛΔΔ ζε Β. Υξηζηηαλφο (επηκ.), πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ, Καη’ άξζξν
εξκελεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 1359-1360.
45
Γήισζε 35 φζνλ αθνξά ην άξζξν 194 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Η
Γηάζθεςε ζεσξεί φηη ην άξζξν 194 δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ιακβάλνπλ ηα
αλαγθαία κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηνπο ζε ελέξγεηα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
347».
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Σα δχν αλσηέξσ άξζξα δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ
ελεξγεηαθή αιιειεγγχε θαη δελ ζπλεηζθέξνπλ ηδηαίηεξα ζηελ απνζαθήληζε ηεο
έλλνηαο ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο.
Οη πλζήθεο, φκσο, πεξηέρνπλ ηε ξήηξα αιιειεγγχεο, ε νπνία ηππνπνηείηαη
ζην άξζξν 222 ΛΔΔ. εκεηψλνπκε φηη δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηε ξήηξα ακνηβαίαο
ζπλδξνκήο ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 2 ΔΔ θαζφζνλ αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ
Κξαηψλ-κειψλ λα παξάζρνπλ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα
Κξάηνο-κέινο δέρεηαη έλνπιε επίζεζε46.
Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 222:
«Η Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ελεξγνχλ απφ θνηλνχ, κε πλεχκα αιιειεγγχεο,
εάλ έλα θξάηνο κέινο δερζεί ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ή πιεγεί απφ θπζηθή ή
αλζξσπνγελή θαηαζηξνθή. Η Έλσζε θηλεηνπνηεί φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή
ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ πνπ ζέηνπλ ζηε δηάζεζή ηεο ηα
θξάηε κέιε, γηα: α) ηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ
κειψλ, - ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ απφ
ελδερφκελε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, - ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε θξάηνο κέινο ζην
έδαθφο ηνπ, κεηά απφ αίηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αξρψλ, ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο
επίζεζεο, β) ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε θξάηνο κέινο ζην έδαθφο ηνπ, κεηά απφ αίηεζε
ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αξρψλ, ζε πεξίπησζε θπζηθήο ή αλζξσπνγελνχο θαηαζηξνθήο.»
Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε είλαη κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηεο πλζήθεο ηεο
Ληζαβφλαο θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε πξφιεςεο, πξνζηαζίαο θαη ακνηβαίαο
ζπλδξνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιήο ζηελ επηθξάηεηα ελφο Κξάηνπο-κέινπο47. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ξήηξα ζεζπίδεη θαζήθνλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα
ελεξγνχλ απφ θνηλνχ εάλ ζπκβεί επίζεζε ή θαηαζηξνθή. Δπίζεο, ε ξήηξα θαζηεξψλεη
θαζήθνλ ηεο Έλσζεο λα θηλεηνπνηήζεη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Έηζη, ηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηα κέζα κε ζπληνληζκέλν θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σέινο, ε ξήηξα θαζηεξψλεη θαζήθνλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ,
εθηφο απφ ηελ απφ θνηλνχ δξάζε, λα παξέρνπλ βνήζεηα ζην πιεγέλ Κξάηνο-κέινο. Αο
ζεκεησζεί φηη ε ξήηξα αιιειεγγχεο παξέρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα Κξάηε-κέιε λα

46

Μ. Υξπζνκάιιεο, Ζ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπ. παξ.
ζει. 64 επ..
47
Μ. Κξεηηθφο, Άξζξν 222 ζε Β. Υξηζηηαλφο (Δπηκ.) πλζήθε ΔΔ θαη ΛΔΔ, Καη’ άξζξν Δξκελεία,
Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012, ζει. 996-997.
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επηιέμνπλ ην πιένλ πξφζθνξν κέζν γηα λα εθπιεξψζνπλ ηε δηθή ηνπο ππνρξέσζε
αιιειεγγχεο έλαληη ηνπ Κξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη πιεγεί48.
Οη αλσηέξσ λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ-κειψλ ελεξγνπνηνχληαη ζην
πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσλ, φπσο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο,
θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ
θαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο θξίζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο, θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην άξζξν
222 ΛΔΔ. Θα κπνξνχζακε λα επηθαιεζηνχκε ηε ξήηξα αιιειεγγχεο ζε πεξηπηψζεηο
θξίζεσλ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ49ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο.
Θεσξνχκε φηη ε ζεκειίσζε εηδηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζην
πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θαζηζηά ηε ξήηξα απηή επηθνπξηθή κε ηελ έλλνηα φηη
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη θαη λα θαιχπηεη θελά ησλ αλσηέξσ εηδηθψλ κεραληζκψλ.
Έηζη, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα «ξήηξα- λνκηθή βάζε – νκπξέια» ζηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηαο ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ ζπλεθηηθή δξάζε ηεο Έλσζεο θαη ηελ
αλάπηπμε εξγαιείσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη εηδηθφηεξεο επηκέξνπο
δηαηάμεηο50. Καηαιεθηηθά, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν θαξπνθφξα ζηνλ
ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπνπ ε πεξηθεξεηαθή δηαζχλδεζε είλαη ειιηπήο θαη νη
κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ βξίζθνληαη ζε αλεπαξθέο επίπεδν ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ην άξζξν 170 ΛΔΔ ζχκθσλα κε ην
νπνίν
«1. Πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 26 θαη 174, θαη λα επηηξέςεη ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαζψο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο
δηνίθεζεο, λα επσθεινχληαη πιήξσο απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά
ζχλνξα, ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ

48

Γήισζε αξ. 37 φζνλ αθνξά ην άξζξν 222 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο «Με ηελ επηθχιαμε ησλ κέηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Έλσζε ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζήο
ηνπ αιιειεγγχεο πξνο θξάηνο κέινο πνπ ππήξμε ζχκα ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ή επιήγε απφ θπζηθή ή
αλζξσπνγελή θαηαζηξνθή, θακία απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 222 δελ επηδηψθεη λα ζίμεη ην δηθαίσκα
άιινπ θξάηνπο κέινπο λα επηιέμεη ην πιένλ πξφζθνξν κέζνλ γηα λα εθπιεξψζεη ηε δηθή ηνπ ππνρξέσζε
αιιειεγγχεο έλαληη ηνπ θξάηνπο κέινπο απηνχ.».
49
S. Myrdal, M Rhinard, The European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter or Effective Tool? An
Analysis of Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union, UI Occasional Paper,
Swedish Institute of International Affairs Νν2 2010, ANNEX 2,Possible crises and disasters and their
relevance for 42.7 (TEU) and 222 (TFEU) Might a clause, or both, be invoked by MS in the following
situations?ζει. 21.
50
. Μ. Υξπζνκάιιεο, Ζ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπ. παξ.,
ζει. 65 επ..
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φζνλ αθνξά ηα έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη
ηεο ελέξγεηαο.
2. ηα πιαίζηα ζπζηήκαηνο αλνηρηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ, ε δξάζε ηεο
Έλσζεο απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
εζληθψλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα απηά, θαη ιακβάλεη, εηδηθφηεξα,
ππφςε ηελ αλάγθε λα ζπλδεζνχλ νη λεζησηηθέο, νη κεζφγεηεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο
πεξηνρέο κε ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Έλσζεο.».
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζην ζηφρν ηεο δηαζχλδεζεο θαη
δηαζθάιηζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά
ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δεκηνπξγία
ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη νδεχζεσλ, πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα ελεξγεηαθά πξντφληα
ζηελ επηθξάηεηα ησλ Κξαηψλ-κειψληεο ΔΔ απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία ησλ Κξαηψλκειψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ δηαζχλδεζε θαη ε επέθηαζε ησλ ελεξγεηαθψλ
δηθηχσλ ζπληζηά πιηθνηερληθή έθθαλζε ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο51.

2.2. Ενεργειακή αλληλεγγφη - Προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ και
δευτερογενζσ ενωςιακό δίκαιο
Ζ αλάγθε θαζηέξσζεο πξαγκαηηθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ
αλαγλσξίζηεθε, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,ζηελ πεξίπησζε δπζρεξεηψλ
εθνδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ52. Ωζηφζν, ε αλαγλψξηζε ηεο αιιειεγγχεο
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ζηνρεπκέλε ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ
πεηξειατθψλ θξίζεσλ θαη δελ ζρεηηδφηαλ κε κηα ζπζηεκαηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ δηαθξηλφηαλ γηα ηνλ εμεηδηθεπκέλν
ραξαθηήξα θαη ηνλ απνζπαζκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο.
Ζ λέα έλαξμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ππφ ην πξίζκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο (δεθαεηία ηνπ 1990) δελ θαίλεηαη λα ελδηαθεξφηαλγηα ηελ
ελεξγεηαθή αιιειεγγχε θαζφζνλ ζηα δχν πξψηα ελεξγεηαθά παθέηα δελ γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο.

51

Θ. Γαλάνθσ, Η αλλθλεγγφθ ςτθν Ενωςιακι Δικαιοταξία, Απόπειρα προςζγγιςθσ μιασ κεμελιακισ
αξιακισ αρχισ του ενωςιακοφ δικαίου, οπ. παρ,. ςελ. 84.
52
Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 77/706 ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1977 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλνηηθνχ ζηφρνπ
κεηψζεσο ηεο θαηαλαιψζεσο πξσηνγελνχο ελεξγείαο ζε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ εθνδηαζκνχ ζε αξγφ
πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ, ΔΔ L 292 ηεο 16.11.1977 ζ. 9 –10, Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ
77/186 ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 1977 πεξί ησλ εμαγσγψλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ
απφ έλα θξάηνο κέινο ζε άιιν ζε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ εθνδηαζκνχ ΔΔ L 061 ηεο 05.03.1977 ζ. 23 –
25.
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ην πιαίζην, φκσο, ηεο Οδεγίαο 2004/6753, ζρεηηθά κε ηα κέηξα δηαζθάιηζεο
ηνπ εθνδηαζκνχ ζην θπζηθφ αέξην, ηνλίζηεθε εαλάγθε ζέζπηζεογνήζιαρ αλληλεγγύηρ
κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο εθνδηαζκνχ ζνβαξήο κνξθήο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε αλαθεξφηαλ ζην πξννίκην ηεο Οδεγίαο θαη ζπζρέηηδε
ηελ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε κε ηελ βξαρππξφζεζκε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ζην
θπζηθφ αέξην θαζφζνλ ζπλδέζεθε κε ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ελεξγεηαθνχ
εθνδηαζκνχ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ άκεζα πξνβιήκαηα

ιφγσ ηεο απμαλφκελεο

αιιειεμάξηεζεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ.
Ζ ινγηθή ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο βαζίζηεθε ζηελ απνζαθήληζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ
θαη ζηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ εθνδηαζκνχ, ηα νπνία ζα
έπξεπε λα ηεξνχλ νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο αεξίνπ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζεεηδηθέο
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην 54.
Ζ Οδεγία ηππνπνίεζε εζληθά κέηξα αλάγθεο αιιά επηπξνζζέησο εηζήγαγε θαη
έλα θνηλνηηθφ κεραληζκφ. Έηζη, ηα Κξάηε - κέιε είραλ δηαθξηηηθή επρέξεηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηα έθηαθηα κέηξα55, ελψ βαζηδφηαλ ζε
δηκεξείο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ56 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ειάρηζησλ
πξνηχπσλ αζθαιείαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.
Ο θνηλνηηθφο κεραληζκφο πξνέβιεπε φηη εάλ επεξρφηαλ θάπνην γεγνλφο ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε κείδνλα δηαθνπή εθνδηαζκνχ γηα ζεκαληηθφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Δπηηξνπή ζα ζπγθαινχζε θαηφπηλ αηηήκαηνο Κξάηνπο-κέινπο ή
κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ην αέξην57. Ζ νκάδα
ζπληνληζκνχ ζπγθξνηνχληαλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη απφ ηα
αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θιάδνπ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ππφ
ηελ πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο. Ζ νκάδα ζπληνληζκνχ είρε σο απνζηνιή λα εμεηάδεη θαη
λα επηθνπξεί ηα Κξάηε-κέιε ζην ζπληνληζκφ ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε εζληθφ
επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κείδνλνο δηαθνπήο εθνδηαζκνχ58.
53

Οδεγία 2004/67/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηα κέηξα δηαζθάιηζεο
ηνπ εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην, ΔΔ L 127 ηεο 29.04.2004 ζ. 92 – 96 παξ. 3.
54
Οη θαηαζηάζεηο απηέο ήηαλ νη εμήο: α) κεξηθή δηαθνπή ηνπ εθνδηαζκνχ κε αέξην ζε εζληθφ επίπεδν
γηα ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα θξάηε κέιε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, β) ζηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα πεξηφδνπ αθξαίσλ ηηκψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη γ) ζε πεξηφδνπο
εμαηξεηηθά πςειήο δήηεζεο αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςπρξφηεξσλ πεξηφδσλ, ζηαηηζηηθψο
επεξρφκελσλ θάζε είθνζη έηε Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2004/67.
55
Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2004/67.
56
Άξζξν 4 παξ. 5 ηεο Οδεγίαο 2004/67.
57
Άξζξν 8 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2004/67.
58
Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2004/67.
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Ζ λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο, πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Μάξηην ηνπ
200759, είρε ηξεηο θπξίνπο ζηφρνπο, α) ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, β)
ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο

νηθνλνκηθά

πξνζηηήο

ελέξγεηαο

θαη

γ)ηελ

πξναγσγή

ηεο

πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αιιαγήο ηνπ
θιίκαηνο60. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη εκθνξνχληαλ από ηο πνεύμα ηηρ
αλληλεγγύηρ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ζέβνληαλ ηελ θπξηαξρία ησλ Κξαηψλκειψλ αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ, ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο
αιιειεγγχεο εμεηδηθεπφηαλ κέζα απφ πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο.
Έηζη, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη ηα Κξάηε-κέιε ζα έπξεπε λα πξνσζήζνπλ ηην
πεπιθεπειακή και διμεπή αλληλεγγύη

ζηελ πεξίπησζε θαηαζηάζεσλ πνπ

ζπλεπάγνληαη ζνβαξέο δηαηαξάμεηο ηνπ εθνδηαζκνχ κε αέξην, πνπ πιήηηνπλ έλα
Κξάηνο-κέινο. Ο ζπληνληζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη ζηελ απινχζηεπζε
εζληθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ αλάγθεο θαη ζηελ επεμεξγαζία
πξαθηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ακνηβαία ζπλδξνκή61.
Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε ΔΔ δεζκεχζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ
«20-20-20», ήηνη ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, ηελ
αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
ζε 20% θαη ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%62.Ζ ζέζε λνκηθψλ
δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ απνηέιεζε θαη απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
θαζφζνλ ζπκβάιεηζηελ καθξνπξφζεζκε εκπηζηνζχλε, πνπ απαηηείηαη γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ επελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ λαεπηηεπρζείε κεηάβαζε ζε κηα ελεξγεηαθή
έλσζε ρακειψλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ. Δπίζεο, απνηέιεζε ζήκα ζηνπο δηεζλείο
εηαίξνπο ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ ζα εληζρχζεη ηνπο παγθφζκηνπο

59

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Γχν θνξέο ην 20 έσο ην
2020 Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε επθαηξία ηεο Δπξψπεο, COM(2008) 30 ηειηθφ, ζει. 1.
60
Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ 8/9 Μαξηίνπ 2007, πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, ζει. 11.
61
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM(2007) 528 ηειηθφ, ζει. 24.
62
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Γεχηεξε επηζθφπεζε ηεο
ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο - ρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη αιιειεγγχε
COM/2008/0781 ηειηθφ/2, ζει. 1.
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πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο κέζσ πηνζέηεζεο ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ63.
ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ελεξγεηαθνχ
παθέηνπ ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο εκθαλίζηεθε ζην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2009/7264.
Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζπζρεηίδεη ηελ αιιειεγγχε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνχ, ηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα κε ην
δηθαίσκα ηεο Δπηηξνπήο λα γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ
ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, πνπ ειέγρεηαη απφ πξφζσπν ή
πξφζσπα απφ ηξίηε ρψξα ή ηξίηεο ρψξεο65. Έηζη, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε απνθηά
ζαθέζηεξν πεξηερφκελν δηφηη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο αιιά απνηειεί θαη πξνσζεηηθφ ζηνηρείν ηεο
πινπνίεζεο κηαο αληαγσληζηηθήο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο.
Δπηπξνζζέησο, ζηελ Οδεγία 2009/73 ηέζεθαλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηθεξεηαθή ελεξγεηαθή αιιειεγγχε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή αιιειεγγχεο απαηηεί
ηα Κξάηε-κέιε λα ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ πποώθηζη ηηρ πεπιθεπειακήρ και
διμεπούρ αλληλεγγύηρ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο ε ζπλεξγαζία
επηθεληξψλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δηαηαξαρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζηνλ
ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ66.Δμάιινπ, ε πεξηθεξεηαθή αιιειεγγχε πεξηιακβάλεη ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
αλάπηπμε ή αλαβάζκηζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ
θαζψο επίζεο θαη ηελ ζέζπηζε κεραληζκψλ βαζηδφκελσλ ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο.
ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ε ελεξγεηαθή
αιιειεγγχε ζπλδέζεθε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ κε γλψκνλα
θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο ησλ Κξαηψλ-κειψλ67. Ζ ελεξγεηαθή
ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη πέληε ακνηβαίσο εληζρπφκελεο θαη ζηελά αιιειέλδεηεο
δηαζηάζεηο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο,
βησζηκφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο: ελεξγεηαθή αζθάιεηα, αιιειεγγχε θαη
εκπηζηνζχλε, πιήξσο ελνπνηεκέλε επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο, ελεξγεηαθή απφδνζε
πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο δήηεζεο, απαιιαγή ηεο νηθνλνκίαο απφ ηηο
63

COM (2008) 30 ζει. 2.
Οδεγία 2009/72/ΔΚ, παξ. 24.
65
Οδεγία 2009/73, πξννίκην παξ. 55.
66
Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2009/73.
67
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ηξαηεγηθή πιαίζην γηα κηα αλζεθηηθή Δλεξγεηαθή Έλσζε κε
καθξφπλνε πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή COM/2015/080 ηειηθφ, ζει. 1.
64
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αλζξαθνχρεο εθπνκπέο, θαη έξεπλα, θαηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα68. Ζ
Δλεξγεηαθή Έλσζε φξηζε ηελ αιιειεγγχε σο ππξήλα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.
Δπίζεο, θξίζεθε απαξαίηεην λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγαζίεο θαη ε αιιειεγγχε ζηελ
Κεληξηθή θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.
ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα δέζκε
κέηξσλ γηα λα δηαηεξήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αληαγσληζηηθή θαη λα εληζρχζεη ηε
κεηάβαζε ζε κνξθέο θαζαξήο ελέξγεηαο. Σν ιεγφκελν ρεηκεξηλφ ελεξγεηαθφ παθέην
(Winter Package) ζεσξήζεθε απαξαίηεην γηα ηελ εμέιημε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο
αιιά θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο
ησλ Παξηζίσλ69.Σν ελεξγεηαθφ παθέην πεξηιάκβαλε νθηψ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ70, ηελ πξνψζεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο71,ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο72, ηελ
ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε73, ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο74, ηελ
αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο75 θαη ηελ ίδξπζε Οξγαληζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε πλεξγαζία ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο76.Μέρξη
ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί ε Οδεγία 2018/844 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ
θηηξίσλ77,ε Οδεγία 2018/2001 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ
68

Ο.π. COM (2015) 80, ζει. 4.
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.
70
Πξφηαζε Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, COM/2016/0765 ηειηθφ.
71
Πξφηαζε Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο
ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, COM/2016/0767 ηειηθφ.
72
Πξφηαζε Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, COM/2016/0761 ηειηθφ.
73
Πξφηαζε Καλνληζκφο 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.
74
Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM/2016/0861 ηειηθφ, Πξφηαζε Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM/2016/0864 ηειηθφ.
75
Πξφηαζε Καλνληζκφο 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.
76
Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε
Οξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε πλεξγαζία ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο,
COM/2016/0863 ηειηθφ.
77
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. 75-91.
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αλαλεψζηκεο πεγέο78, ε Οδεγία 2018/2002 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε79 θαη ν
Καλνληζκφο 2018/1999 γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη ηεο
Γξάζεο γηα ην Κιίκα80.
Οη ηέζζεξηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο πξάμεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα
ηεο αιιειεγγχεο κε εμαίξεζε ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ νξίζηεθε φηη ηα Κξάηε-κέιε ιακβάλνπλ
δεφλησο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο
Δλεξγεηαθήο Έλσζεο ζε πλεχκα αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ηεο
Έλσζεο θαη κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ81.

3.Ενεργειακή αλληλεγγφη-Ειδικό μζροσ
3.1 Αςφάλεια εφοδιαςμοφ
Ζ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ εκπιέθεη ηελ αιιειεγγχε κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ
εηζάγνληαη ζε επίπεδν ΔΔ γηα λα κπνξνχλ ηα Κξάηε-κέιε λα αληηκεησπίδνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ. Αξρηθά, ζα
αλαθεξζνχκε ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε έλα δεχηεξν ζηάδην ζηνλ ηνκέα ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηέινο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

3.1.1. Φυςικό αζριο
Ζ αδπλακία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Οδεγία 2004/67) ιφγσ ηεο επξείαο
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ Κξαηψλ-κειψλ αιιά θαη νη αιιεπάιιειεο δηαθνπέο
θπζηθνχ αεξίνπ ιφγσ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο
Οπθξαλίαο82 είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο
πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε ξσζν-νπθξαληθή θξίζε ηνπ 2006 είρε σο απνηέιεζκα ηελ
78

Οδεγία 2018/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2018,
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 82-209.
79
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.
80
Καλνληζκφο 2018/1999 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 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 θαλνληζκνχ 525/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 1-77.
81
Άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 2018/1999.
82
Θ. Γαιάλεο, Ζ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Δπηιεγκέλεο πηπρέο, Δλέξγεηα θαη
Γίθαην 2016, Σεχρνο 13, ζει. 24, εηδηθά ζει. 26
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κείσζε ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ αεξίνπ πεξίπνπ θαηά 10%-35%. Ωζηφζν, ε
ζπγθεθξηκέλε θξίζε ήηαλ ζχληνκεο δηάξθεηαο (δχν -ηξεηο κέξεο) ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ
πνπ επέθεξε ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο πειάηεο ηεο Gazprom, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία
θαη ηε Γαιιία83.Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή θξίζε ηνπ 2009 είρε σο αηηία ηελ αζπκθσλία
ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο νθεηιέο ηεο Οπθξαλίαο.
Δηδηθφηεξα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε αλσηέξσ δηαθσλία είρε σο απνηέιεζκα
δηαηαξαρέο ηνπ εθνδηαζκνχ ζε πνιιά επξσπατθά έζλε, ελψ δεθανθηψ επξσπατθέο
ρψξεο αλέθεξαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ή πιήξεηο απνθνπέο ησλ πξνκεζεηψλ θπζηθνχ
αεξίνπ πνπ κεηαθέξζεθαλ κέζσ ηεο Οπθξαλίαο απφ ηε Ρσζία. Οη αλσηέξσ
«αλαζθάιεηεο» ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ νδήγεζαλ ζηελ ζέζπηζε ηνπ Καλνληζκνχ
994/201084,85. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ ήηαλ ε εθηελέζηεξε
αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο αιιά θαη ε ζέζπηζε εμεηδηθεπκέλσλ
ξπζκίζεσλ ζην πιαίζην εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ
αιιειεγγχε ζπλδέζεθε κε ιεπηνκεξέζηεξν ηξφπν κε ηελ πξνιεπηηθή δξάζε θαη ηελ
αληίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο ηνπ εθνδηαζκνχ86.
Ο ζπγθεθξηκέλνο Καλνληζκφο πξνζδηφξηζε ηξία επίπεδα θξίζεο α) ην επίπεδν
έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο φηαλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο, ζνβαξέο θαη αμηφπηζηεο
πιεξνθνξίεο φηη κπνξεί λα ζπκβεί έλα γεγνλφο πνπ είλαη πηζαλφ λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη είλαη
πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ επηθπιαθήο ή έθηαθηεο
αλάγθεο, β) ην επίπεδν επηθπιαθήο φηαλ εκθαλίδεηαη δηαηαξαρή ηνπ εθνδηαζκνχ ή
εμαηξεηηθά πςειή δήηεζε αεξίνπ, αιιά ε αγνξά είλαη αθφκα ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί
απηήλ ηε δηαηαξαρή ή δήηεζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε κέηξα πνπ δελ
ζηεξίδνληαη ζηελ αγνξά, γ) ην επίπεδν έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά
πςειήο δήηεζεο αεξίνπ, ζεκαληηθήο δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ ή άιιεο
ζεκαληηθήο επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθνδηαζκνχ. ην επίπεδν απηφ ζα
πξέπεη λα έρνπλ εθαξκνζηεί ηα κέηξα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί αιιά παξά ηελ
εθαξκνγή ηνπο ν εθνδηαζκφο κε αέξην δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηελ ελαπνκέλνπζα

83

Θ. Σζαθίξεο, ν Γαιάδηνο Υξπζφο, Οη ξσζν-νπθξαληθέο ζρέζεηο θαη ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή
θπζηθνχ αεξίνπ, ΔΚΔΜ, Δθδφζεηο Παπαδήζε 2011. ζει. 95-96.
84
Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε κέηξα
θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε αέξην θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/67/ΔΚ,
COM(2009) 363 ηειηθφ.
85
Καλνληζκφο 994/2010/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ
2010 , ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε αέξην θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 2004/67/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 295 ηεο 12.11.2010, ζ. 1-22.
86
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 994/2010, πξννίκην παξ. 5.
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δήηεζε αεξίνπ, έηζη ψζηε λα πξέπεη λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα πνπ δελ ζηεξίδνληαη
ζηελ αγνξά87.
Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ Κξαηψλ-κειψλ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο
επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ηηο ζρεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα
ζπκθέξνληα ησλ νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ πειαηψλ θαη ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή
αξρή88, θαηαξηίδνπλ ζε εζληθφ επίπεδν α)πξνιεπηηθά ζρέδηα δξάζεο πνπ πεξηέρνπλ
ηα κέηξα, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ, β)ζρέδηα
έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πεξηέρνπλ ηα ιεπηέα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ κεηξηαζκφ
ησλ επηπηψζεσλ ελδερφκελεο δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ κε αέξην89. Πξηλ απφ ηελ
έγθξηζε ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ ηα Κξάηε κέιε δηαβνπιεχνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν θαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα
πξνζρέδηα θαη ηα κέηξα ηνπο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε πξνιεπηηθφ ζρέδην δξάζεο
θαη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο άιινπ Κξάηνπο-κέινπο θαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο90.
ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ππνβάιεη έθζεζε ζην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή ζπλέπεηα ησλ
πξνιεπηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ησλ Κξαηψλκειψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αιιειεγγχε θαη ηελ
εηνηκφηεηα91.
Δπηπξνζζέησο, εμεηδηθεχηεθε ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, ε
νπνία

βαζίζηεθε

ζηελ

πθηζηάκελε

πεξηθεξεηαθή

ζπλεξγαζία

ζηελ

νπνία

ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, Κξάηε-κέιε θαη εζληθέο ξπζκηζηηθέο
αξρέο κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ
νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο, φπσο είλαη νη ηξεηο πεξηθεξεηαθέο
αγνξέο αεξίνπ ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πξσηνβνπιίαο γηα ην αέξην92, ε
Πιαηθφξκα Φπζηθνχ Αεξίνπ93, ε Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ην ζρέδην

87

Άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010.
Αηθ. Ν. Ζιηάδνπ, Ρχζκηζε αγνξάο ελέξγεηαο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην, Σεχρνο 6/2006, ζει. 37, εηδηθά
44.
89
Άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010.
90
Άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010.
91
Άξζξν 14 παξ. 2 ζηνηρείν β ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010.
92
South Gas Regional Initiative, South South-East (SSE), North West (NW) region, δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπνhttps://acer.europa.eu/en/Gas/Regional_%20Intiatives/Pages/Gas-RegionalIniciatives.aspx.
93
Γηα ηελ πιαηθφξκα θπζηθνχ αεξίνπ, δηαζεζηκφηεηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/gas-platform.
88
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Γηαζχλδεζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Αγνξάο ηεο Βαιηηθήο94, θαζψο θαη ε πληνληζηηθή
Οκάδα Αζθάιεηαο Δθνδηαζκνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο95.
Με ηνλ Καλνληζκφ 2017/193896 εηζήρζε γηα πξψηε θνξά κεραληζκφο
αιιειεγγχεο σο κέηξν θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ
αέξην97.χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.1 ηνπ αλσηέξσ θαλνληζκνχ:
«Δάλ θξάηνο κέινο έρεη δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ αιιειεγγχεο ζχκθσλα κε ην
παξφλ άξζξν, ηφηε θξάηνο κέινο πνπ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην αηηνχλ θξάηνο κέινο ή,
εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην θξάηνο κέινο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ ή ν νηθείνο δηαρεηξηζηήο
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ν νηθείνο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ιακβάλεη,
θαζφζνλ είλαη δπλαηφλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη επηζθαιείο θαηαζηάζεηο, ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ν εθνδηαζκφο κε θπζηθφ αέξην ησλ
πειαηψλ πνπ δελ είλαη εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνη πειάηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ
κεηψλεηαη ή δελ ζπλερίδεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίνο θαη γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δελ ηθαλνπνηείηαη ν εθνδηαζκφο θπζηθνχ αεξίνπ ησλ εμ αιιειεγγχεο
πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ εληφο ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο. Σν αηηνχλ θξάηνο
κέινο εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηνπο εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ.»
Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ κεραληζκνχ είλαη νη παξαθάησ:
Α) Απαηηείηαη αίηεζε ηνπ Κξάηνπο-κέινπο πνπ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ,
Β) Έλα άιιν θξάηνο κέινο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αηηνχλ Κξάηνο-κέινο
ιακβάλεη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ εθνδηαζκφ κε θπζηθφ αέξην πειαηψλ
ηνπ, πνπ δελ είλαη εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνη,

94

Βι. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-levelgroups/baltic-energy-market-interconnection-plan.
95
Βι. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.energy-community.org/aboutus/institutions/SOSCG.html,
Παξάξηεκα 5 ηνπ IV ηνπ Καλνληζκνχ 994/2010 «Γεδνκέλεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο δηαζχλδεζεο θαη
αιιειεμάξηεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο αεξίνπ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ θαησηέξσ παξαδεηγκαηηθά αλαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ άιισλ, φπσο θαη ηκεκάησλ ησλ
γεηηνληθψλ θξαηψλ κειψλ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο αζθάιεηα εθνδηαζκνχ κε
αέξην: — Πνισλία θαη νη ηξεηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο (Δζζνλία, Λεηνλία θαη Ληζνπαλία), — Ιβεξηθή
ρεξζφλεζνο (Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία) θαη Γαιιία, — Ιξιαλδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην, — Βνπιγαξία,
Διιάδα θαη Ρνπκαλία, — Γαλία θαη νπεδία, — ινβελία, Ιηαιία, Απζηξία, Οπγγαξία θαη Ρνπκαλία, —
Πνισλία θαη Γεξκαλία, — Γαιιία, Γεξκαλία, Βέιγην, Κάησ Χψξεο θαη Λνπμεκβνχξγν, — Γεξκαλία,
Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ινβαθία».
96
Καλνληζκφο 2017/1938 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ
2017, ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην θαη κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 994/2010 ΔΔ L 280 ηεο 28.10.2017, ζ. 1-56.
97
Άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ 2017/1938.
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Γ) Ζ αλσηέξσ κείσζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην ησλ εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ εληφο
ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο-κέινπο,
Γ) Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φια ηα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα έρεη ζπκβεί πεξηθνπή εθνδηαζκνχ ησλ κε
πξνζηαηεπφκελσλ εμ αιιειεγγχεο πειαηψλ ζην Κξάηνο-κέινο πνπ ππέβαιε αίηεκα
αιιειεγγχεο,
Δ) Σν αηηνχλ θξάηνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηα ζπλδεδεκέλα θξάηε γηα ηηο
παξερφκελεο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
Σ) Ο κεραληζκφο απνηειεί έζραην κέηξν αλάγθεο θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ
πιένλ επάισησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο98.
Ο κεραληζκφο αιιειεγγχεο εκπιέθεη δχν θαηεγνξίεο Κξαηψλ-κειψλ,ην
Κξάηνο-κέινο πνπ δήηεζε αιιειεγγχε θαη φια ηα Κξάηε-κέιε πνπ είλαη απεπζείαο
ζπλδεδεκέλα κε ην αηηνχλ Κξάηνο-κέινο. Ζ θαηλνηνκία ηνπ κεραληζκνχ είλαη φηη
δεκηνπξγείηαη λνκηθή ππνρξέωζε ηωλ ζπλδεδεκέλωλ Κξαηώλ-κειώλ γηα παξνρή
θπζηθνύ αεξίνπ ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ κεραληζκνύ. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ
ππνρξέσζεο φια ηα απεπζείαο ζπλδεδεκέλα Κξάηε-κέιε πξέπεη λα ζπλάςνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ διμεπείρ πςθμίζειρ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο. Δάλ
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Κξάηε-κέιε πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ
αιιειεγγχε, ην αηηνχλ θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί φια ηα ελ ιφγσ
Κξάηε-κέιε θαη λα δεηήζεη πξνζθνξέο γηα ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ
ρξεηάδεηαη λα πξνκεζεχζεη ζηνπο εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο.
Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ησλ δηκεξψλ ξπζκίζεσλ δελ πξνθχπηεη ξεηή
ππνρξέσζε κε ηελ έλλνηα φηη ηα Κξάηε-κέιε είλαη ειεχζεξα λα εμεχξνπλ λνκηθφ
ηχπν πνπ δεκηνπξγεί κεηαμχ ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο. Σν πεξηερφκελν ησλ δηκεξψλ ξπζκίζεσλ
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ
εκπιεθφκελσλ Κξαηψλ-κειψλ. Ωζηφζν, νη δηκεξείο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα
δηαθξίλνληαη γηα ηε λνκηθή ηνπο δεζκεπηηθφηεηα. Έηζη, ινηπφλ, ην κλεκφλην
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χζηαζε 2018/177 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2018 γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
πεξηέρνπλ νη ηερληθέο, λνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/1938 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην, ΔEL 32 ζει. 52 - 64, εηδηθά ζει. 53.
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ζπλεξγαζίαο δελ ελδείθλπηαη θαη δελ αξθεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε ησλ
δηκεξψλ ππνρξεψζεσλ99.
Ζ λνκηθή ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ δελ είλαη απεξηφξηζηε αιιά
νξηνζεηεκέλε. Έηζη, ηα φξηα ηεο βνήζεηαο ηνπ ππφρξενπ Κξάηνπο-κέινπο είλαη: α) ε
δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα δηαζχλδεζεο, β) ε αλαγθαία πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ γηα
ηνπο εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απεηιείηαη
ν εθνδηαζκφο ηνπο κε θπζηθφ αέξην, γ) ε αζθάιεηα ηνπ νηθείνπ δηθηχνπ θπζηθνχ
αεξίνπ,

θαη

δ)

γηα

νξηζκέλεο

ρψξεο,

ν εθνδηαζκφο

θξίζηκσλ

κνλάδσλ

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην γηα λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα
εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα100.
Ο κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ησλ «εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ
πειάησλ». χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ ηίζεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία πειαηψλ αλαθέξεηαη:
«ζηνπο νηθηαθνχο πειάηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ
αεξίνπ θαη πνπ επηπξνζζέησο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, έλα ή ακθφηεξα εθ ησλ
αθνινχζσλ:
α) εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο, εάλ πξφθεηηαη γηα πξνζηαηεπφκελν πειάηε εληφο ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη κφλν εθφζνλ παξέρεη ζέξκαλζε ζε λνηθνθπξηά ή βαζηθέο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο πιελ ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο,
β) βαζηθή θνηλσληθή ππεξεζία εάλ πξφθεηηαη γηα πξνζηαηεπφκελν πειάηε εληφο ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη δεκφζηαο» δηνίθεζεο.
Δπηπξνζζέησο, ν νξηζκφο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ πειάηε αλαθέξεηαη ζηνλ
«νηθηαθφ πειάηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη,
επίζεο, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, κπνξεί λα είλαη έλα ή
θαη πεξηζζφηεξα εθ ησλ αθνινχζσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηρεηξήζεηο ή νη
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) δελ αληηπξνζσπεχνπλ, απφ θνηλνχ,
άλσ ηνπ 20 % ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ηειηθήο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελ ιφγσ
θξάηνο κέινο:
α) κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ππφ ηνλ φξν φηη ζπλδέεηαη κε δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ
αεξίνπ
β) βαζηθή θνηλσληθή ππεξεζία ππφ ηνλ φξν φηη ζπλδέεηαη κε δίθηπν δηαλνκήο θαη
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ
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Ο.π χζηαζε 2018/177, παξ. 1.5.
Ο.π. χζηαζε 2018/177, παξ.1.
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γ) εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο, εθφζνλ παξέρεη ζέξκαλζε ζε νηθηαθνχο πειάηεο,
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε
εγθαηάζηαζε απηή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο θαπζίκσλ πιελ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ»
Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν νξηζκψλ πξνθχπηεη φηη ε έλλνηα ηνπ
πξνζηαηεπφκελνπ πειάηε είλαη επξχηεξε (δηφηη πεξηιακβάλεη θαη ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο) ηεο έλλνηαο ησλ εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ101. Απηφ
έρεη σο ζπλέπεηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ λα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη
εμεηδηθεπκέλν. Σν αλσηέξσ γεγνλφο ζπλεγνξεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ν
κεραληζκφο αιιειεγγχεο δηαθξίλεηαη γηα ηνλ εμαηξεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα.
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνυπφζεζε πεξί ππνβνιήο αηηήκαηνο, ην αίηεκα πξέπεη λα
είλαη ζχληνκν, ηππνπνηεκέλν θαη λα πεξηέρεη ηηο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
δηφηη νη θαηαζηάζεηο θξίζεο απαηηνχλ άκεζεο ελέξγεηεο102.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ αίηεκα ηεο αιιειεγγχεο ζεσξείηαη έγθπξν ελεξγνπνηείηαη
ν κεραληζκφο ηεο αιιειεγγχεο. Αλ θαη ν κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη κε ην έγθπξν
αίηεκα, ε Δπηηξνπή δηαζέηεη πξνζεζκία πέληε εκεξψλ γηα λα πξνβεί ζην έιεγρν θαη
ηελ επαιήζεπζε ηνπ αηηήκαηνο.
Σν ελδερφκελν θαηάρξεζεο ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο κε αδηθαηνιφγεην
αίηεκα εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλν ιφγσ ησλ απζηεξψλ φξσλ πνπ πξέπεη λα
πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκφο αιιειεγγχεο.
Ζ ππνρξέσζε παξνρήο αιιειεγγχεο ιήγεη ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο: α) αλ κεηά
απφ δηαδηθαζία επαιήζεπζεο, ε Δπηηξνπή θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θήξπμε
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο δελ είλαη πιένλ δηθαηνινγεκέλε, β) αλ ην Κξάηνοκέινο πνπ δήηεζε αιιειεγγχε ελεκεξψζεη ηα Κξάηε-κέιε πνπ παξέρνπλ αιιειεγγχε
φηη είλαη θαη πάιη ζε ζέζε λα πξνκεζεχεη αέξην ζηνπο εγρψξηνπο πξνζηαηεπφκελνπο
εμ αιιειεγγχεο πειάηεο ηνπ θαη γ) αλ ην Κξάηνο-κέινο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε δελ
101

R. Fleming, A legal perspective on gas solidarity, Energy Policy, Σεχρνο 124, ζει. 102, εηδηθά 108.
Ο.π. χζηαζε 2018/177, παξ. 1.2 - Ωο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ηνπ αηηήκαηνο ζεσξνχληαη
- ε νλνκαζία ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ θνξέα θαη νλνκαηεπψλπκν/-α
ηνπ/ησλ πξνζψπνπ/-σλ επηθνηλσλίαο,
— νλνκαζία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (ΓΜ) ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ηκήκαηνο ηεο
αγνξάο (θαηά πεξίπησζε) θαη ηνπ αξκφδηνπ/-σλ επαθήο,
— δεηνχκελε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ (κεηξνχκελε ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλε κνλάδα),
— πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,
— ππφδεημε απφ ην θξάηνο κέινο πνπ δήηεζε αιιειεγγχε ησλ πξνηηκψκελσλ ζεκείσλ παξάδνζεο,
— αίηεκα πξνζθνξάο/-ψλ, ε/νη νπνία/-εο πεξηέρεη/-νπλ ηελ ηηκή (βιέπε ελφηεηα 3.1), ηελ πνζφηεηα, ηα
ζεκεία θαη ηελ ψξα παξάδνζεο,
— αίηεκα ρξνληθνχ θαζνξηζκνχ ηεο πξψηεο δπλαηήο παξάδνζεο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο δηάξθεηαο ηνπ
εθνδηαζκνχ (κε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα παξνρήο ηεο αιιειεγγχεο απφ ην θξάηνο πνπ ζα ηελ
παξάζρεη),
— αλαθνξά ηεο δέζκεπζεο πνπ αλέιαβε ην αηηνχλ θξάηνο κέινο λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηελ
αιιειεγγχε.
102
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κπνξεί πιένλ λα εθνδηάζεη ηνπο δηθνχο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπο εμ αιιειεγγχεο
πειάηεο.
Ο κεραληζκφο αιιειεγγχεο βαζίδεηαη ζηελ απνδεκίσζε πνπ νθείιεη λα
θαηαβάιιεη ην αηηνχλ Κξάηνο-κέινο ζηα ζπλδεφκελα Κξάηε-κέιε πνπ παξέρνπλ
θπζηθφ αέξην ζηνπο εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ηνπ.
Ζ ζχζηαζε επηδηψθεη λα νξηνζεηήζεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαη λα ζέζεη
ζπγθεθξηκέλα φξηα. Έηζη, ε απνδεκίσζε επηηειεί έλα δηπιφ ζθνπφ. Πξψηνλ, ην
αηηνχλ Κξάηνο-κέινο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ηνπ
θαη ελδερνκέλσο λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κε βξεζεί ζε δχζθνιε
ζέζε ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο θαη ζεκαληηθήο θξίζεο ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γεχηεξνλ, ηα Κξάηε-κέιε πνπ παξέρνπλ θπζηθφ αέξην
επηζπκνχλ λα ηεξήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ κεραληζκνχ θαη λα εληζρχζνπλ ην
αηηνχλ Κξάηνο-κέινο δηφηη εληζρχνληαη νηθνλνκηθά.
Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο απνδεκίωζεο αιιειεγγχεο είλαη ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ θαη ηα πξφζζεηα έμνδα, πνπ πξνέθπςαλ γηα ην Κξάηνο-κέινο πνπ παξέζρε ηε
βνήζεηα γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηέιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα ζχλνξα κε βάζε
ην πξαγκαηηθφ θφζηνο.
Ωο πξψην θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο είλαη ε αγνξαία ηηκή ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ. Αλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε αγνξαία ηηκή ηφηε αθνινπζεί ν
δηνηθεηηθφο πξνζδηνξηζκφο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εδξάδεηαη θπξίσο ζηηο δηκεξείο
ξπζκίζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο-κέινπο θαη ησλ Κξαηψλκειψλ πνπ παξέρνπλ βνήζεηα. Έηζη, ν ζρεηηθφο θνξέαο ζην Κξάηνο-κέινο πνπ
παξέζρε ηελ αιιειεγγχε ππνινγίδεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο κε βάζε ηελ πνζφηεηα
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξαδφζεθε θαη ππνβάιιεη αίηεκα πιεξσκήο ζηνλ ζρεηηθφ
θνξέα ηνπ Κξάηνπο-κέινπο πνπ δήηεζε αιιειεγγχε. Σν Κξάηνο-κέινο πνπ παξέιαβε
θπζηθφ αέξην αιιειεγγχεο επηβεβαηψλεη ηελ πνζφηεηα πνπ φλησο παξαδφζεθε,
ειέγρεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη, εάλ δελ έρεη αληηξξήζεηο, πιεξψλεη εληφο ηεο
ζπκθσλεζείζαο πξνζεζκίαο. ηηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ
Κξαηψλ-κειψλ, φπσο ε θαηαλνκή ηεο απνδεκίσζεο ή ε ρξέσζε γηα απνδεκίσζε
αιιειεγγχεο, αθνινπζνχληαη νη εζληθνί θαλφλεο (π.ρ. κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ
απεπζείαο ζηνλ θνξέα πνπ πξνζθέξεη/ππέζηε πεξηθνπή ή λα θνηλσληθνπνηεζνχλ).
Οη πξνζεζκίεο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο αιιειεγγχεο, ειέγρνπ θαη
πιεξσκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην
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εθαξκνζηέν δίθαην θαη ηηο επηινγέο δηαηηεζίαο ζε πεξίπησζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο103.

3.1.2. Πετρζλαιο
ην επίπεδν ηεο δηαζθάιηζεο εθνδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ βαζηθή
λνκνζεηηθή πξάμε ηεο ΔΔ απνηειεί ε Οδεγία 2009/119104. ην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο, ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
αμηνπηζηία ησλ κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ελψ επηδηψθεηαη
θαη ε ζπλνρή κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
Δλέξγεηαο θαη ησλ Κξαηψλ-κειψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ, θαηά ηελ αληίδξαζή ηνπο
ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ105. Οη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο106.
Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ. Σα Κξάηε-κέιε
ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ, πξνο φθειφο ηνπο, ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κνηλφηεηαο θαη
ζε κφληκε βάζε, ζπλνιηθφ επίπεδν απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο πεηξειαίνπ,
ηζνδχλακνπ ηνπιάρηζηνλ κε ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρεί είηε ζε
90 εκέξεο κέζσλ εκεξήζησλ θαζαξψλ εηζαγσγψλ είηε ζε 61 εκέξεο κέζεο εκεξήζηαο
εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο107. Σα Κξάηε-κέιε ππνρξενχληαη, επίζεο λα δηαηεξνχλ
εηδηθά απνζέκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Κξάηνπο-κέινπο ή ηνπ
ΚΦΓ απνζεκάησλ θαη απνηεινχληαη απφ αηζάλην, πγξαέξην, βελδίλε γηα θηλεηήξεο,
βελδίλε αεξνπιάλσλ θ.ιπ.108. Σέινο ηα Κξάηε-κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ εκπνξηθά
απνζέκαηα αλ θαη ε Οδεγία δελ επηβάιιεη ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο απνζεκάησλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο109.
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Ο.π. χζηαζε 2018/177, παξ. 3 Οηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο.
Οδεγία 2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ππνρξέσζε
δηαηήξεζεο ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ ή/θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ
ηα θξάηε κέιε, ΔΔ L 265 ηεο 9.10.2009, ζ. 9-23.
105
Ο.π. Οδεγία 2009/119, πξννίκην παξ. 9, 28, 33, άξζξν 1.
106
Οδεγία 2009/119, πξννίκην παξ. 33.
107
Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2009/119.
108
Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2009/119.
109
Άξζξν 2 ηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2009/119.
104
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Οη κεραληζκνί έθηαθηεο αλάγθεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αιιειεγγχε ησλ
Κξαηψλ-κειψλ εκπίπηνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηε ιήςε ή φρη δηεζλνχο
απνθάζεσο110.
Όηαλ ππάξρεη ηζρχνπζα δηεζλήο απφθαζε γηα δηάζεζε απνζεκάησλ πνπ ζίγεη
έλα ή πεξηζζφηεξα Κξάηε-κέιε ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηα Κξάηεκέιε. Πξψηνλ, ην Κξάηνο-κέινο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνζέκαηα έθηαθηεο
αλάγθεο θαη ηα εηδηθά απνζέκαηα πξνο εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Γεχηεξνλ, ην Κξάηνο-κέινο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή.
Σξίηνλ, ε Δπηηξνπή έρεη δχν δπλαηφηεηεο. Μηα πξναηξεηηθή δπλαηφηεηα, ήηνηλα
ζπγθαιέζεη ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ή λα πξνβεί ζε δηαβνχιεπζε κε ηα κέιε ηεο.
θνπφο ηεο ζχγθιεζεο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ απνηειεί ε εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηεο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαηλα ζπληζηά ζηα
Κξάηε-κέιε λα δηαζέηνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη
ησλ εηδηθψλ απνζεκάησλ ηνπο ή λα ιακβάλνπλ άιια κέηξα κε αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιεθζεί νπζηαζηηθή δηεζλήο απφθαζε γηα ηε
δηάζεζε απνζεκάησλ, ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ην ΓΟΔ, ελψ ζπγθαιεί δηαβνχιεπζε ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ, κεηά απφ αίηεζε Κξάηνπο-κέινπο ή
κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο
απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη εάλ πθίζηαηαη ζνβαξή
δηαηαξαρή ηνπ εθνδηαζκνχ. Δάλ δηαπηζησζεί ζνβαξή δηαηαξαρή ηνπ εθνδηαζκνχ, ε
Δπηηξνπή εγθξίλεη ηε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πνζνηήησλ ησλ
απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ εηδηθψλ απνζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηα ελδηαθεξφκελα Κξάηε-κέιε.
Ζ Οδεγία πξνζδηνξίδεη θαη έλα ηξίην κεραληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηδηαηηέξσο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπηθψλ θξίζεσλ. Έηζη, ηα Κξάηε-κέιε
δχλαληαη λα δηαζέηνπλ απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη εηδηθά απνζέκαηα πέξαλ ηνπ
ππνρξεσηηθνχ ζηνηρεηψδνπο επηπέδνπ ζε πνζφηεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα νθείινπλ λα
ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα πνπ δηαηέζεθε.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ηα Κξάηε-κέιε κπνξνχλ πξνζσξηλά λα
δηαηεξνχλ επίπεδα απνζεκάησλ ρακειφηεξα απφ εθείλα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Δπηηξνπή νξίδεη εχινγε πξνζεζκία

110

Άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 2009/119.
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εληφο ηεο νπνίαο ηα Κξάηε-κέιε πξέπεη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο
πξνθεηκέλνπ απηά λα επαλέιζνπλ ζηα ππνρξεσηηθά ειάρηζηα επίπεδα.

3.1.3. Ηλεκτρική ενζργεια
ην

επίπεδν
111

2005/89/ΔΚ

ηεο

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο

εθδφζεθε

ε

Οδεγία

ζρεηηθά κε ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηζκφ θαη

ηηο επελδχζεηο ππνδνκήο. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ νδεγίαο, ηα Κξάηε κέιε
αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ κέηξα αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή
ζηαζεξνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ αξρψλ
θαη θνξέσλ ηεο αγνξάο, ηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ112. Ωζηφζν,
επηζθνπψληαο ην θείκελν ηεο νδεγίαο δελ αλεπξίζθνπκε ζε θαλέλα ζεκείν ηεο
Οδεγίαο ηε ιέμε αιιειεγγχε. Ζ λέα πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (ρεηκεξηλφ παθέην) γηα
ηνλ Καλνληζκφ (ν νπνίνο δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκεαιιά βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο
πνιηηηθήο ζπκθσλίαο)113 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2005/89/ΔΚβειηηψλεη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ζηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη θαηαζηάζεηο φπσο ην παξαηεηακέλν
θχκα ςχρνπο ηνπ 2012 έδεημαλ φηη ε ζπληνληζκέλε δξάζε θαη ε αιιειεγγχε είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη δηαζέζηκε
ζηηο πεξηνρέο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν114.
Ζ πξφηαζε νξίδεη φηη ηα Κξάηε-κέιε πξνζδηνξίδνπλ ζελάξηα θξίζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν. Σα Κξάηε-κέιε ζα δηακνξθψζνπλ ηα εζληθά
ζελάξηα θξίζεο αλά ηξηεηία. ηα αλσηέξσ ζελάξηα ζα πεξηγξάθνληαη θαη νη πηζαλνί
θίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ησλ ππνδνκψλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαζψο επίζεο θαη πηζαλά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ

111

Οδεγία 2005/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2006
πεξί κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηζκφ θαη πεξί επελδχζεσλ ππνδνκήο, ΔΔ L 33 ηεο
4.2.2006, ζ. 22-27.
112
H. Bjornebye, The Security of Electricity Supply Directive – The right aims but the wrong means ζε
D. Delvaux M. Bunt, K. Talus (Edts), EU Energy Policies, 1 st Edition Euro confidential, ζει. 173,
εηδηθά 178 επ..
113
European Commission Statement, Commissioner Miguel Arias Cañete welcomes the political
agreement on a proposal to improve the EU's risk preparedness in the electricity sector Brussels, 22
November
2018,
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
file:///C:/Users/parga/Downloads/STATEMENT-18-6533_EN.pdf.
114
Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 5.
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αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θηλδχλσλ επηζεκαίλνληαο ηνπο δηθαηνινγεηηθνχο ιφγνπο ηεο
ιήςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ115.
Με

ηνλ

ππφ

πηνζέηεζε

Καλνληζκφ

δεκηνπξγνχληαη

πεξηθεξεηαθά

επηρεηξεζηαθά θέληξα κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζελαξίσλ
θξίζεο116. Σα πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά θέληξα ζα πξέπεη λα εθηηκνχλ ηαθηηθά
ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο ηνπο έρεη αλαηεζεί ε επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε
απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ.
Δλ ζπλερεία θαη κε βάζε ηα πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά ζελάξηα θξίζεο, ε
αξκφδηα αξρή θάζε Κξάηνπο-κέινπο εθπνλεί ζρέδην εηνηκφηεηαο αληηκεηψπηζεο
θηλδχλσλ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ
νηθηαθψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ πειαηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ εζληθή
ξπζκηζηηθή αξρή117.
O

κεραληζκφο,

πνπ

πξνηείλεηαη,

ελεξγνπνηείηαη

ζηελ

πεξίπησζε

ζπγθεθξηκέλσλ, ζνβαξψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ φηη κπνξεί λα επέιζεη
ζπκβάλ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε Κξάηνο-κέινο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο-κέινπο πξνβαίλεη, ρσξίο
αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο
νκάδαο ζπληνληζκνχ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα118.
ε έλα δεχηεξν ζηάδην εάλ ην Κξάηνο-κέινο αληηκεησπίζεη θαηάζηαζε θξίζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο-κέινπο θεξχζζεη
θαηάζηαζε θξίζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ
γεηηνληθψλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ηελ Δπηηξνπή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. ε
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Κξάηνο-κέινο γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
θεξχζζεη θαηάζηαζε θξίζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή

115

Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
Oδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 16.
116
Άξζξν 6, Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο Oδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 22.
117
Άξζξν 10, Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο Oδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 24.
118
. Άξζξν 13, Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο Oδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 27.
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ζρεδηαζηεί γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θαη ηελ πηζαλή αλάγθε ζπλδξνκήο απφ άιια Κξάηε
κέιε119.
ην πιαίζην ηεο λέαο πξφηαζεο ηα Κξάηε-κέιε θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο120 ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ
ζελαξίσλ θξίζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εηνηκφηεηαο
αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, ψζηε λα κε ιακβάλνληαη κέηξα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ
αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ, ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ή ηεο
Έλσζεο.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε εληνπίδεηαη ζηε
δεκηνπξγία κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Έηζη, απνηειεί κηα
αιιειεγγχε ησλ Κξαηψλ-κειψλ πξνο επηδίσμε, ηνπ ελσζηαθνχ ζηφρνπ ηεο
αζθάιεηαο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη
κεραληζκνί δηαθξίλνληαη γηα ηα δηαθπβεξλεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
Πξψηνλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο ηα Κξάηε-κέιε
ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε δηκεξείο ξπζκίζεηο γηα λα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθή
ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο εθνδηαζκνχ ηνπ
πεηξειαίνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη ε έληνλε ε επηξξνή ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ελψ ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη θπξίσο δηαδηθαζηηθφο θαη
πεξηνξηζκέλνο.
Σξίηνλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη έθδειε ε απνπζία
κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο εθνδηαζκνχ. Δμάιινπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πηνζεηεζεί ν
λένο Καλνληζκφο είλαη έθδειε ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ δηφηη ηα
Κξάηε-κέιε πξνζδηνξίδνπλ ηα ζελάξηα θξίζεο αιιά θαη δηφηη απηά είλαη πνπ
θεξχζζνπλ ηελ θαηάζηαζε θξίζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ελεκέξσζε πξνο ηελ
Δπηηξνπή θαη ε γεληθφηεξε ππνρξέσζε δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή θαη κε άιινπο
θνξείο δελ είλαη αξθεηή γηα λα μεπεξαζηεί ν δηαθπβεξλεηηθφο ραξαθηήξαο θαη απηνχ
ηνπ ππφ ζχζηαζε κεραληζκνχ.

3.2Ενεργειακζσ υποδομζσ και αλληλεγγφη
H δηαζχλδεζε ηφζν ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ησλ δηθηχσλ
θπζηθνχ αεξίνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο ζηηο
119

Άξζξν 13, Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο Oδεγίαο 2005/89/ΔΚ, ζει. 27.
120
Γηα ηνλ ελ ιφγσ Οξγαληζκφ βι. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.energy-community.org/
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αγνξέο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνχ,

ελψ

αληαπνθξίλεηαη

ζηηο

πξνθιήζεηο

πνπ

ελππάξρνπλ

ζηηο

απνκνλσκέλεο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο κεηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο εθνδηαζκνχ κεηαμχ
ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ησλ εζληθψλ δηθηχσλ.
Σν 2002, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο δήισζε φηη θάζε θξάηνο
κέινο ζα πξέπεη λα έρεη κειινληηθέο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ
ζπλνιηθψλ εγθαηεζηεκέλσλ δπλαηνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο121.
ην αλσηέξσ πιαίζην, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2011
ηφληζε ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ ηεο
Δπξψπεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ, λα πξνβιεθζνχλ ελαιιαθηηθέο
νδνί εθνδηαζκνχ θαη δηακεηαθφκηζεο, ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη λα
αλαπηπρζνχλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ122.
Με ηνλ Καλνληζκφ 347/2013123 ζεζπίζηεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηηο
ελεξγεηαθέο ππνδνκέο. Σα έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (ΔΚΔ) απνηεινχλ βαζηθά έξγα
δηαζπλνξηαθήο ππνδνκήο πνπ ζπλδένπλ ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο
ΔΔ. ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ ε αιιειεγγχε εκθαλίδεηαη σο θξηηήξην
επηιεμηκφηεηαο (γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή) ησλ ΔΚΔ124.Ο αλσηέξσ Καλνληζκφο
γηα ηηο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο ζπλνδεχηεθε απφ ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν,
ήηνη ηνλ Καλνληζκφ 1316/2013125 γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ
Δπξψπε». Ο ζπγθεθξηκέλνο Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη θαηάινγν ελεξγεηαθψλ έξγσλ,
ν νπνίνο αλαλεψλεηαη αλά δηεηία126.

121

πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο 14-15 Μαξηίνπ 2002, ζει. 15,
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
https://www.consilium.europa.eu/en/europeancouncil/conclusions/1993-2003.
122
πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Φεβξνπαξίνπ 2011, EUCO 2/1/11 REV 1 παξ.
Η.5.
123
Καλνληζκφο 347/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Απξηιίνπ
2013, ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο δηεπξσπατθέο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, ηελ
θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο1364/2006/ΔΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 713/2009,714/2009 θαη
715/2009, ΔΔ L 115 ηεο 25.4.2013, ζ. 39 έσο 75.
124
Άξζξν 14 παξ. 2 ζηνηρ. α ηνπ Καλνληζκνχ 347/2013.
125
Καλνληζκφο 1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ
2013, γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» , ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 913/2010 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) αξηζ. 67/2010,
ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, ζ. 129-171.
126
Γ. Παπιίδεο, Δπξσπατθή Έλσζε θαη έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ππφ ην
θαζεζηψο ηνπ θαλνληζκνχ 347/2013: Παξαηεξήζεηο απφ ηε ζθνπηά ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ,
Δλέξγεηα θαη Γίθαην, Σεχρνο 21, ζει. 104, εηδηθά 106.
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ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηάδξνκνη πξνηεξαηφηεηαο απνηεινχλ
α)ην ππεξάθηην δίθηπν ησλ Βφξεησλ Θαιαζζψλ («NSOG») 127 ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ππεξάθηηνπ δηθηχνπ ειεθηξηζκνχ ζηε Βφξεηα Θάιαζζα,
ηε Θάιαζζα ηεο Ηξιαλδίαο, ηε Μάγρε, ηε Βαιηηθή Θάιαζζα γηα ηε κεηαθνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππεξάθηηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, β) ε δηαζχλδεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Βνξξά-Νφηνπ ζηε δπηηθή Δπξψπε («NSI West Electricity»)128
ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, θπξίσο
γηα ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ελίζρπζε
ησλ ππνδνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, γ)νη δηαζπλδέζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Βνξξά-Νφηνπ ζηελ Κεληξναλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε («NSI East
Electricity»)129 κε θαηεχζπλζε Βνξξά πξνο Νφην θαη Αλαηνιή πξνο Γχζε κε ζηφρν
ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, δ) ην ζρέδην δηαζχλδεζεο ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο
ηεο πεξηνρήο ηεο Βαιηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο («BEMIP
Electricity»)130 κεηαμχ Κξαηψλ-κειψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο θαη ε αλάινγε
ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ ελζσκάησζε αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο.
ηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηα ΔΚΔ αλαθέξνληαη α) ζηηο ππνδνκέο θαη
δηαζπλδέζεηο αεξίνπ Βνξξά-Νφηνπ ζηε δπηηθή Δπξψπε («NSI West Gas») β) ζηηο
ππνδνκέο θαη δηαζπλδέζεηο αεξίνπ Βνξξά-Νφηνπ ζηελ Κεληξναλαηνιηθή θαη
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε («NSI East Gas»), γ) ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ απφ ηε ιεθάλε ηεο Καζπίαο, ηελ Κεληξηθή Αζία, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε
ιεθάλε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Έλσζε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εθνδηαζκνχ(«SGC»).
ηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ δηάδξνκνο πξνηεξαηφηεηαο νξίζηεθαλ νη
ζπλδέζεηο παξνρήο πεηξειαίνπ ζηελ Κεληξναλαηνιηθή Δπξψπεκε ζηφρν ηελ αχμεζε
ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ.
Ζ πινπνίεζε ηνπο βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηε βνχιεζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ
θαζφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο νκάδεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ
127

πκκεηέρνληα θξάηε κέιε: Βέιγην, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ
Υψξεο, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην.
128
πκκεηέρνληα θξάηε κέιε: Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν,
Κάησ Υψξεο, Μάιηα, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην.
129
πκκεηέρνληα θξάηε κέιε: Απζηξία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Κχπξνο,
Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηηαιία, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβαθία θαη ινβελία.
130
πκκεηέρνληα θξάηε κέιε: Βέιγην, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν,
Μάιηα, Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην.
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ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε πνιηηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. ε έλα δεχηεξν
επίπεδν ιεηηνπξγνχλ νκάδεο, πνπ απαξηίδνληαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε θαη νη
νπνίεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνιηηηθνχ επηπέδνπ.
Σέινο, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ηερληθέο νκάδεο
εξγαζίαο131.
Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο απνηειεί ε ζπκθσλία πνπ
επηηεχρζεθε κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Jean - Claude Juncker θαη ησλ
αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Ληζνπαλίαο, ηεο Λεηνλίαο, ηεο Δζζνλίαο θαη ηεο
Πνισλίαο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηθφ ράξηε πνξείαο γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο κε ην δίθηπν ηεο επεηξσηηθήο
Δπξψπεο έσο ηελ εκεξνκελία ζηφρνπ ηνπ 2025132. Ωζηφζν, ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε
ησλ αλσηέξσ δηαδξφκσλ ππνδειψλεη έληνλε ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ησλ
Κξαηψλ-κειψλ.
Δπηπξνζζέησο, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα θαζπζηεξεί ε πινπνίεζε
πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ ιφγσ ειιείςεσο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ αιιειεγγχε ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επαθίεηαη ζηε βνχιεζε θαη ζηελ επηζπκία ησλ Κξαηψλκειψλ. Ωζηφζν, ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ ΔΚΔ ελδερνκέλσο ζα επηηαρχλεη ηελ
πινπνίεζε ησλ έξγσλ δεκηνπξγψληαο έλα πεδίν νηθνλνκηθήο ελεξγεηαθήο
αιιειεγγχεο.
Ζ εμσηεξηθή δηάζηαζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζρεηίδεηαη κε κηα απφ ηηο βαζηθέο
ζπληζηψζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ήηνη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ θαη νδψλ
εθνδηαζκνχ133. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αιιειεγγχεο κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ησλ
ρσξψλ ηεο ΔΔ απνηειεί ν κεραληζκφο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ
131

Political Declaration on energy cooperation between the North Seas Countries, Annex II:
Governance
and
support
structure,
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/north-seas-energy cooperation,
Memorandum of Understanding on the Establishment of a High Level Group on Interconnections for
South-West
Europe,
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/interconnections-south-westeurope, Memorandum of Understanding on the reinforced Baltic Energy Market Interconnection Plan
'BEMIP',
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market
interconnection-plan
132
European Commission - Press release European solidarity on Energy: Synchronisation of the Baltic
States' electricity network with the European system strengthens security of supply Brussels, 28 June
2018, IP/18/4284.
133
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπαηθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία - «Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ε ζπλεξγαζία κε
ηνπο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ καο εηαίξνπο» COM/2011/0539 ηειηθφ.
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ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ ΔΔ-Ρσζίαο. Ο κεραληζκφο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο απνηειεί
νπζηαζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα κέξε ελεκεξψλνληαη ακνηβαία γηα
βξαρππξφζεζκνπο ή καθξνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ή
δήηεζεο134. Πέξαλ φκσο ηνπ αλσηέξσ κεραληζκνχ ε δεκηνπξγία αγσγψλ θαη
ζπλδέζεσλ γηα ηελ παξνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία ζπκβάιεη ζηελ
αξκνληθφηεξε ζρέζε ηνπο. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ
Nord Stream, ν νπνίνο επηδηψθεη λα πξνκεζεχεη θπζηθφ αέξην ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ απφ
ηε Ρσζία. Δηδηθφηεξα, ν Nord Stream κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Βίκπνξγθ ηεο
Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο πξνο ην Greifswald ζηε Γεξκαλία. Ζ ρσξεηηθφηεηα
πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηαζηεί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Nord Stream 2, πνπ
βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018135.
Ζ ΔΔ επηδηψθεη, επίζεο, ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ
γηα λα απεμαξηεζεί απφ ηε Ρσζία, φπσο ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ ΔΔ απφ
ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ κέζσ Γεσξγίαο θαη Σνπξθίαο (Trans Caspian
Gas Pipeline (TCP), South-Caucasus Pipeline Future Expansion (SCPFX) θαη Trans
Anatolia Natural Gas Pipeline (TANAP)) θαζψο επίζεο θαη ηνλ αγσγφ θπζηθνχ
αεξίνπ κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο κέζσ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Αδξηαηηθήο (TransAdriatic Pipeline (TAP))136.
Σα αλσηέξσ ππνδειψλνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ
πξνθχπηεη κηα εμσηεξηθνχ ηχπνπ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε πνπ εθθεχγεη ηνπ πεδίνπ
ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαη δηαθξίλεηαη γηα ηηο δηεζληθέο ηεο πηπρέο. Ωζηφζν, δελ
πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε φηη νη ππνδνκέο θαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηξίηα θξάηε θαη
εηδηθφηεξα ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζπκβάιινπλ ζηελ εζσηεξηθή
ελεξγεηαθή αιιειεγγχε θαζφζνλ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε έλα καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Ζ έληαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζα βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε θαη ζα
πεξηνξίδεη ηε ρξήζε κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε έθηαθηεο
θαηαζηάζεηο. Γεδνκέλεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κέηξσλ πνπ δελ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά
ζηελ πεξίπησζε εθηάθησλ θξίζεσλ, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ αλσηέξσ κεραληζκψλ
134

Μλεκφλην γηα ην κεραληζκφ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ΔΔ-Ρσζίαο, δηαζέζηκν ζηνλ δηαδηθηπαθφ
ηφπν,
https://eeas.europa.eu/topics/energy-diplomacy/35939/european-union-and-russianfederation_en.
135
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream.
136
Καλνληζκφο 347/2013 (Δλνπνηεκέλε Έθδνζε), ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII ΔΝΩΗΑΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΔΡΓΩΝ ΚΟΗΝΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ («ΔΝΩΗΑΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ») ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΣΟ
ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4, Β.7 Γηάδξνκνο πξνηεξαηφηεηαο «Νφηηνο δηάδξνκνο κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ» (SGC).
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ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε νηθνδφκεζε κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ελέξγεηαο εληφο
ΔΔ.

3.3Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty)
Ζ ελεξγεηαθή θηψρεηα (πελία) ζπλδέεηαη κε δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε ζεψξεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ αγαζνχ ή
ππεξεζίαο σο δεκνζίνπ/αο. Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηαλαισηή σο πξνσζεηηθφ
παξάγνληα ηεο δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο ζην πιαίζην ηνπ
ξπζκηδφκελνπ αληαγσληζκνχ. Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο κπνξεί
λα αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία φπσο: α) ε αδπλακία ηνπ θαηαλαισηή ελέξγεηαο λα
εμνθιήζεη ηηο ελεξγεηαθέο νθεηιέο δηφηη απηέο αληηζηνηρνχλ ζε έλα δπζαλάινγν
κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, β)ε αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ νθεηιψλ
δηφηη νη θαηαλαισηέο ελέξγεηαο εκπίπηνπλ ζηε ρακειφηεξε εηζνδεκαηηθή θιίκαθα θαη
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο, γ) ζηελ αδπλακία παξνρήο επαξθψλ
εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο137.
Δηδηθφηεξα, ε ελεξγεηαθή θηψρεηα αλαθέξεηαη ζηηο αδχλακεο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ φπσο είλαη νη ζπληαμηνχρνη, νη άλεξγνη, νη ρακειφκηζζνη θαη ζε απηνχο
πνπ ιακβάλνπλ επηδφκαηα θαη ρξεκαηηθή βνήζεηα ζην πιαίζην ελφο απνηειεζκαηηθνχ
θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο κε ηε ιήςε κέηξσλ
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο,
θαζφζνλ ε αδπλακία εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα
αδηέμνδν θχθιν απιήξσησλ ινγαξηαζκψλ, δεκηνπξγίαο ρξεψλ, πεξηθνπψλ ηζρχνο,
πεξηνξηζκφ ή ζηέξεζε ηεο ζέξκαλζεο, πξνβιεκάησλ πγείαο θ.ιπ.138.
Ζ εηζαγσγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα εληνπίδεηαη ην έηνο
2006. Ζ Δπηηξνπή κε αλαθνίλσζε ηεο δηαπίζησζε φηη ε ξεπζηφηεηα ησλ ηηκψλ
ελέξγεηαο ρνλδξηθήο επεξεάδεη ηηο εππαζείο νκάδεο θαηαλαισηψλ ιφγσ ησλ
δηαθπκάλζεσλ ηνπο139.
Ζ Δπηηξνπή επέδεημε πξνζπκία λα πξνρσξήζεη κε εληνλφηεξν ξπζκφ ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο κέζσ ηεο εθπφλεζεο ελφο ράξηε θαηαλαισηψλ
ελέξγεηαο κε ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο: α) ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ ζα
137

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Vulnerable Consumer Working Group, Working Paper on Energy Poverty,
ζει. 5.
138
Ο. π. S. Andoura Energy Solidarity in Europe: From Independence to Interdependence, ζει. 85,
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Working%20Paper%20on%20Energy%20Povert
y.pdf.
139
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην - Πξννπηηθέο γηα
ηελ εζσηεξηθή αγνξά αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, COM/2006/0841 ηειηθφ, 2.6.2.

[38]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

βνεζνχλ ηνπο πιένλ επάισηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμήζεσλ
ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ, β)ηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα ηνπο βνεζνχλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ
πξνκεζεπηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πξνκήζεηαο, γ) ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο,
φηαλ νη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ πξνκεζεπηή, δ) ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ
ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο πψιεζεο140.
Σν ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην ελίζρπζε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο
θηψρεηαο ζε επίπεδν δεπηεξνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Ζ ελεξγεηαθή πελία
πξνζδηνξίζηεθε ζηηο Οδεγίεο 2009/72 (πξννίκην παξ. 53 θαη άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο
2009/72/ΔΚ)θαη 2009/73 (πξννίκην παξ. 50 θαη άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ) σο
εμειηζζφκελν πξφβιεκα, ην νπνίν απαηηεί δξάζε απφ ηα Κξάηε-κέιε ζε δχν πεδία.
Σα Κξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ επάισησλ
θαηαλαισηψλ θαη λα ιάβνπλ κέηξα επαξθνχο πξνζηαζίαο ηνπο141.Δπίζεο, ηα Κξάηεκέιε εμαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
επάισηνπο θαηαλαισηέο ιακβάλνληαο κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ηειηθψλ πειαηψλ ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη δηαζθαιίδνληαο πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο, ηε γεληθή πιεξνθφξεζε θαη ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο
δηαθνξψλ142.
Σα Κξάηε-κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, φπσο Δζληθά ζρέδηα
Δλεξγεηαθήο Γξάζεο, επεξγεηήκαηα ζε ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε επάισηνπο πειάηεο ή ηελ
ππνζηήξημε ησλ βειηηψζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη ε
ελεξγεηαθή θηψρεηα. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ
απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ θαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή143.
Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε σο ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο
ελεξγεηαθήο

θηψρεηαο,

ζεκαληηθφ

ξφιν

δηαδξακαηίδνπλ

νη

ρξεκαηνδνηηθέο

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο
140

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Δλεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε COM/2007/0001 ηειηθφ.
141
Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2009/72.
142
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ,
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 55-93 εηδηθά άξζξν 3, παξ. 7 θαη
Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2009/72.
143
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009,
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 55-93 εηδηθά άξζξν 3, παξ. 8.
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δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ
ηδηνθηεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο144.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα έρεη απνθηήζεη
πξαθηηθή εθαξκνγή κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηήξηνπ γηα ηελ
ελεξγεηαθή θηψρεηα. Απνζηνιή ηνπ αλσηέξσ Παξαηεξεηήξηνπ είλαη ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα, ε
βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ
θαη γλψζεσλ, πνπ ππάξρνπλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Σν
Παξαηεξεηήξην ζηνρεχεη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ζηε ιήςε
ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν145.
Ζ επηηπρία ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο εδξάδεηαη,θπξίσο, ζε
εζληθέο πνιηηηθέο146, ελψ ε αιιειεγγχε πνπ πξνθχπηεη ζηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη θνηλσληθή εκπινπηίδνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο.

3.4Ενεργειακή αλληλεγγφη – Περιβάλλον
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 194 νξίδεη σο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηελ
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Οη ζηφρνη απηνί καδί κε ηελ πξνψζεζε, ζε δηεζλέο επίπεδν,
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ, θαη ηδίσο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο147 δειψλνπλ
ηε ζηελή ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ ε ελεξγεηαθή θαη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο
ΔΔ148. Ζ ζρέζε θαζίζηαηαη εληνλφηεξε θαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο.
Πξψηνλ,

απφ

λνκνηερληθήο

θαηάηαμεο

ησλ

αληίζηνηρσλ

λνκηθψλ

βάζεσλ

παξαηεξνχκε φηη ηίζεληαη ζηε ΛΔΔ δηαδνρηθά.
Γεχηεξνλ, απνηεινχλ θαη νη δχν πνιηηηθέο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο149.
144

Οδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ
2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Oδεγηψλ 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, εηδηθά
παξ. 53.
145
Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηήξηνπ γηα ηελ Δλεξγεηαθή Φηψρεηα βι.
https://www.energypoverty.eu/about/role-and-mission.
146
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 55-93.
147
Άξζξν 191 παξ. 1 ΛΔΔ.
148
Γ. Κξεκιήο, Ζ Δλέξγεηα θαη ην Πεξηβάιινλ, Δπξσπαίσλ Πνιηηεία 3/2009, ζει 677-688, εηδηθά 679
επ..
149
Άξζξν 4 παξ. 2 ΛΔΔ.
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Σξίηνλ, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη πξνθαλψο ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζα
πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ εθπφλεζε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο
πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηε ξήηξα ελζσκάησζεο150,151.
Σέηαξηνλ, ε αξκνδηφηεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ
επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
ηνπο εθνδηαζκνχ πεξηνξίδεηαη απφ πεξηβαιινληηθά κέηξα, έζησ θαη εάλ απηά
ιακβάλνληαη απφ ην πκβνχιην κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ ζην πιαίζην εηδηθήο
λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηνπο αλσηέξσ
ζηφρνπο είλαη ε Οδεγία 2012/27152 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή, ε Οδεγία 2009/28153
γηα ηηο ΑΠΔ θαη ε Οδεγία 2003/87154.
Ζ Οδεγία 2012/27 ζεζπίδεη θνηλφ πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο εληφο ηεο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε επίηεπμε
ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο γηα ην 2020 γηα 20 % ζηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε θαη ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ ηεο γηα ην 2030 γηα ηνπιάρηζηνλ 32,5 % ζηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε. Δπίζεο, ε Οδεγία ζεζπίδεη θνηλφ πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ
ζηφρνη εληφο ηεο Έλσζεο.
Ζ Οδεγία 2009/28 ζέηεη ππνρξεσηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ην ζπλνιηθφ
κεξίδην ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην
κεξίδην ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηηο κεηαθνξέο. Δπίζεο, θαζνξίδεη θαλφλεο
γηα θνηλά έξγα κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη κε ηξίηεο ρψξεο, ηηο εγγπήζεηο
πξνέιεπζεο, ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη
ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο155.
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Άξζξν 11 ΛΔΔ.
Δ. Κνπηνχπα – Ρεγθάθνπ Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο, Β Έθδνζε Δπαπμεκέλε, Δθδφζεηο άθθνπιαο
Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 62.
152
Οδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012
γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ
θαηάξγεζε ησλ Oδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ, ΔΔ L 315 ηεο 14.11.2012, ζ. 1-56.
153
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. 16-62.
154
Οδεγία 2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2003
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο
Κνηλφηεηαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Oδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 275 ηεο 25.10.2003, ζ.
32 έσο 46.
155
Θ. Π. Φνξηζάθεο – Ν. Δ. Φαξαληνχξεο, Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, 2016 ζει. 146 επ..
151
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Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην πιαίζην ηεο
πνιηηηθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ελεξγεία απνηειεί
ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο.
ε δηεζλέο επίπεδν, ε χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πηνζεηήζεθε ην 1992 θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε ζέζπηζε
βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζε παγθφζκην
επίπεδν156.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ χκβαζεο-Πιαίζην ζεζπίζηεθε ζηηο 11Γεθεκβξίνπ
1997, ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην157, ην νπνίν ππνγξάθεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα ζηηο 29Απξηιίνπ 1998 θαη εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 2002/358158. Σν
Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πεξηιακβάλεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη
εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ νξηζκέλσλ αεξίσλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ159.Έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην είλαη ην εκπφξην δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 17 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ
Κηφην.
ηε Γηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ γηα ην θιίκα (COP21) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015,
195 ρψξεο πηνζέηεζαλ ηελ πξψηε λνκηθά δεζκεπηηθή παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ην
θιίκα. Ζ ζπκθσλία νξίδεη έλα παγθφζκην ζρέδην δξάζεο γηα λα απνθεπρζεί ε
επηθίλδπλε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, πεξηνξίδνληαο ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
πιαλήηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 2 ° C θαη επηδηψθνληαο λα πεξηνξηζηεί ζηνπο 1,5
°C.Ζ ζπκθσλία φξηδε φηη γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ 55 ρψξεο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 55% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ έπξεπε λα
θαηαζέζνπλ ηα έγγξαθα επηθχξσζεο160.ηηο 5 Οθησβξίνπ, ε ΔΔ θαη ηα Κξάηε-κέιε
επηθχξσζαλ, επηζήκσο, ηε ζπκθσλία ησλ Παξηζίσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2016.
ηελ ΔΔ ην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ
Θεξκνθεπίνπ εηζήρζε κε ηελ Οδεγία 2003/87. Ζ ζπγθεθξηκέλε Oδεγία δελ
156

Απφθαζε 94/69/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, χλαςε ηεο χκβαζεο – Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα
ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, ΔΔ L 33 ηεο 7.2.1994, ζ. 11 έσο 12.
157
Θ. Π. Φνξηζάθεο, Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο 2009, ζει. 145-147.
158
Απφθαζε 2002/358 ηνπ πκβνπιίνπ, Έγθξηζε εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ζηε χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο
θαη ηελ απφ θνηλνχ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ, ΔΔ L 130 ηεο 15.05.2002 ζ. 1–3.
159
Μ. Παπαληψλε, Σν Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Δπξσπατθή Θεψξεζε – Διιεληθή ζεψξεζε, Δθδφζεηο
Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2003, ζει. 308-309.
160
Γηα
ηε
ζπκθσλία
ησλ
Παξηζίσλ
δηαζεζηκφηεηα
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν,
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en.
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αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο, αιιά πηνζεηεί ην ζχζηεκα εκπνξίαο
δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ ΔΔ161, πξνθεηκέλνπ λα
εθπιεξσζνχλ νη δεζκεχζεηο ηεοEE απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην162. Σν θνηλνηηθφ
ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005163. Ζ πξψηε θάζε
νινθιεξψζεθε ην 2007, ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε ηελ πεξίνδν 2008-2012164.Ζ ηξίηε
θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2012-2020θαη ζηνρεχεη ζηε ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ
ΔΔ γηα ηηο εθπνκπέο (ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα εζληθψλ αλψηαησλ
νξίσλ) θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δεκνπξάηεζεο σο πξνεπηιεγκέλεο κεζφδνπ
θαηαλνκήο ησλ δηθαησκάησλ (αληί ηεο δσξεάλ θαηαλνκήο)165.
ηνλ ππξήλα ηεο Οδεγίαο 2003/87 πεξηέρνληαη δχν ζεκειηψδεηο ηδέεο. Ζ
πξψηε απφ απηέο είλαη εθείλε ηεο «άδεηαο»166 γηα ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε νπνία
ζα απαηηείηαη γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ
δεχηεξε είλαη εθείλε ησλ «δηθαησκάησλ»167 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σα δηθαηψκαηα
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν ηνπο λα εθπέκπεη αληίζηνηρε πνζφηεηα αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ζ γεληθή νηθνλνκία ηεο Οδεγίαο 2003/87 ζηεξίδεηαη ζηελ επαθξηβή
θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία νη θνξείο
εθκεηάιιεπζεο κπνξνχλ απνθηνχλ, λα κεηαβηβάδνπλ θαη λα αθπξψλνπλ, ελψ
απαηηείηαη θαη ε δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηξψσλ168.
Ωζηφζν, ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ δελ
αλεπξίζθνπκε ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο.
Δπηπξνζζέησο, ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
εκπνξίαο αεξίσληνπ ζεξκνθεπίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ απφθαζε
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, The EU Emissions Trading System (EUETS), δηαζεζηκφηεηα ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.
162
Οδεγία 2003/87, πξννίκην παξ. 4 – 5.
163
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ, COM/2001/0581 ηειηθφ, ππνθεθάιαην 1.2.
164
G. L. Schiavo, The EU Emission Trading Scheme in Phase III and the New Californian Cap-andTrade System: A Comparative Assesment, European Energy and Environmental Law Review, Σφκνο
21, ζει. 106, M. S. Peters, The Impact of the EU ETS on flaring of Gas on the UK Continental Shelf,
European Energy and Environmental Law Review, Σφκνο 22, ζει. 161.
165
Βι. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
166
Άξζξν 3 ζηνηρ. δ ηεο Οδεγίαο 2003/87.
167
Άξζξν 3 ζηνηρ. α ηεο Οδεγίαο 2003/87.
168
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Impact assessment, Document accompanying the Package of Implementation
measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020. Proposals for
Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to
improve and extend the EU greenhouse gas emission allowance trading system SEC(2008) 85, ζει. 3.

[43]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

2015/1814169 ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία απνζεκαηηθνχ γηα ηε
ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ζ έθδνζε ηεο απφθαζεο είρε σο γελεζηνπξγφ ιφγν ηελ βειηίσζε ηνπ
πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ). Ζ δηάγλσζε θαη
ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο απνηππψζεθε ζε
δηαδνρηθέο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο170. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε
ζρεηίδεηαη κε ηελ ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηελ
κείσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πξνθάιεζαλ αληζνξξνπία
κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο δηθαησκάησλ εθπνκπήο κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεζεί έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ δχν δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ171. Σν
αλσηέξσ πιεφλαζκα ηεο αγνξάο νδήγεζε ζε πηψζε ησλ ηηκψλ ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ, απφ
πεξίπνπ 30 € αλά ηφλν CO2 ζηα 13,09/ηφλν € ην 2010 θαη ζηα 11,45/ηφλν € ην 2011,
γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα παγθφζκηα κέζε ηηκή άλζξαθα ην 2012 πεξίπνπ 5,82/ηφλν
€172. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αλσηέξσ δηαξζξσηηθήο αλεπάξθεηαο ζρεηίδεηαη κε
πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα Κξάηε -κέιε, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα πξάζηλα
θαη ηα ιεπθά πηζηνπνηεηηθά.
Σα πηζηνπνηεηηθά ζηφρεπαλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα, κέζσ ηεο
εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο απφδνζεο (ιεπθά πηζηνπνηεηηθά) ή κε ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ, σο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
(πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά)173. Πέξα απφ ηηο αλσηέξσ πξσηνβνπιίεο, πξνθξίζεθε σο
ιχζε βξαρππξφζεζκεο θαη πξνζσξηλήο θχζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα
επεκβαίλεη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία

ηεο

αγνξάο

δηθαησκάησλ

εθπνκπήο

ξχπσλ

κέρξη

ηε

ιήςε

καθξνπξφζεζκσλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ.
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Απφθαζε (ΔΔ) 2015/1814 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Οθησβξίνπ
2015, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία απνζεκαηηθνχ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο φζνλ
αθνξά ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ, ΔΔ L 264 ηεο 9.10.2015, ζ. 1-5.
170
Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, Ζ θαηάζηαζε ηεο
επξσπατθήο αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην 2012, COM(2012) 652 ηειηθφ.
171
Βι. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en.
172
Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Πξφηαζε
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Έηζη, ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε Δπηηξνπή, κεηά απφ απφθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, απέθηεζε ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη
κία θνξά θαη’ εμαίξεζε, θαη γηα κέγηζην αξηζκφ δηθαησκάησλ ίζν πξνο 900
εθαηνκκχξηα, ηελ πψιεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ άλζξαθα, νξίδνληαο
κηα λέα πξνζεζκία έσο ην 2020, αληί ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ 2014-2016. Με άιια
ιφγηα, ε Δπηηξνπή απέζπξε απφ ηελ αγνξά 900 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ
πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ηερλεηή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Ζ πξναλαθεξφκελε
απφθαζε πξνέθπςε σο πξνζπάζεηα κηαο κνληκφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο
ιχζεο ζεβφκελεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αληζνξξνπίεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη λα
ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην ΔΓΔ.
Ζ απφθαζε νξίδεη φηη ζα πξέπεη ην 2018 λα ζεζπηζηεί απνζεκαηηθφ γηα ηε
ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ην 2019174.
Δπίζεο, ε απφθαζε

νξίδεη φηη ε πνζφηεηα δηθαησκάησλ900 εθαηνκκπξίσλ πνπ

αθαηξνχληαη απφ ηηο πνζφηεηεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
2014-2016, δελ πξνζηίζεηαη ζηελ πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα
εθπιεηζηεξηαζηνχλ ην 2019 θαη ην 2020 αιιά ζα πξέπεη αλη’ απηνχ λα ηεζεί ζην
απνζεκαηηθφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ζα ζπκβάιεη έηζη ψζηε ε ζρεδηαδφκελε
επαλαθνξά πνζνηήησλ δηθαησκάησλ 300 εθαηνκκπξίσλ ην 2019 θαη 600
εθαηνκκπξίσλ ην 2020 λα κελ ζέζεη ζε θίλδπλν ηνλ ζθνπφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
απνζεκαηηθνχ, ήηνη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αληζνξξνπηψλ πξνζθνξάο
θαη δήηεζεο175.
θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεκαηηθνχ είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ εηήζησλ
πνζνηήησλ πνπ ηίζεληαη ζε πιεηζηεξηαζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε ρξφλν έλαο αξηζκφο
δηθαησκάησλ ίζνο κε ην 12 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία αθαηξείηαη απφ ηελ πνζφηεηα δηθαησκάησλ πνπ πξφθεηηαη
λα εθπιεηζηεξηαζηνχλ απφ ηα Κξάηε-κέιε θαη ηνπνζεηείηαη ζην απνζεκαηηθφ γηα
πεξίνδν 12 κελψλ μεθηλψληαο ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, εθηφο εάλ ν
αξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην απνζεκαηηθφ ζα ήηαλ
κηθξφηεξνο απφ 100 εθαηνκκχξηα. Δπίζεο, αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ
ζε θπθινθνξία είλαη κηθξφηεξνο ησλ 400 εθαηνκκπξίσλ ζε εηήζηα βάζε,
απειεπζεξψλνληαη απφ ην απνζεκαηηθφ 100 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα θαη

174
175
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πξνζηίζεληαη ζηελ πνζφηεηα δηθαησκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθπιεηζηεξηαζηνχλ απφ
ηα Κξάηε-κέιε176.
Απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε
δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο ζπληζηψζα, ε νπνία πξνθχπηεη ζε επίπεδν
πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη
απφ ηα Κξάηε-κέιε θαη ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Αλαθνξηθά κε ην επίδηθν ζέκα, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί πεξηβαιινληηθή θαζφζνλ νη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα πξέπεη λα
πινπνηνχληαη ζε πλεχκα αιιειεγγχεο.

4.υμπεράςματα
Δθθηλψληαο απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ εάλ ππάξρεη αξρή ελεξγεηαθήο
αιιειεγγχεο ή πλεχκα ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηα
θάησζη:
Όπσο πξνείπακε, ε αιιειεγγχε απνηειεί αμία θαη ζηφρν ηεο ΔΔ. Σα αλσηέξσ
απνηεινχλ θνηλέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηνλ Σίηιν Η ηεο ΔΔ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη
ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη εθφζνλ ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ην άξζξν 194 ΛΔΔ
βξίζθνληαη εληφο ηνπ «ζψκαηνο» ησλ πλζεθψλ ε αιιειεγγχε απνηειεί αξρή θαη ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.
Ωζηφζν, ην άξζξν 194 ΛΔΔ πξνθξίλεη ην πλεχκα αιιειεγγχεο
απνθεχγνληαο ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή έρεη ηε λνκηθή ηεο
ζεκαζία δηφηη ζεσξνχκε φηη ε λνκηθή βαξχηεηα ηεο ιέμεο «πλεχκα» είλαη
αζζελέζηεξε ζε ζρέζε κε ηε ιέμε «αξρή». Ζ δηαθνξεηηθή έληαζε ησλ δχν αλσηέξσ
ιέμεσλ ππνδειψλεη φηη ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε εμειίζζεηαη θπξίσο απφ ηα Κξάηεκέιε ζην πιαίζην ησλ ελσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ωζηφζν, ε
ζπρλφηεξε αλαθνξά ηεο ζηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ κεηά ηε πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο, νη πξναλαθεξφκελεο ζθέςεηο ηνπ Δηζαγγειέα Mengozzi, αιιά θαη ε
ζηαδηαθή ζέζπηζε πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκψλ αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ
πνπ ζπλεθηηκνχλ θαη άιιεο πηπρέο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (π.ρ. εμ αιιειεγγχεο
πξνζηαηεπφκελνη θαηαλαισηέο) καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη έρεη
δηακνξθσζεί ε αξρή ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο.
176
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Ωζηφζν, ε λνκηθή ηεο δεζκεπηηθφηεηα θαη ηζρχο ελδερνκέλσο λα αηνλεί ζην
πιαίζην ησλ παξαθάησ:
ε επίπεδν λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο ζεσξνχκε φηη θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή
ε δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην «πλεχκα» ηεο αιιειεγγχεο γηα λα
αζθήζεη

πξνζθπγή θαηά Κξάηνπο-κέινπο

γηα παξάβαζε ηεο

ελεξγεηαθήο

αιιειεγγχεο. Ίζσο, ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί ε αλσηέξσ πξνζθπγή ζε ζπλδπαζκφ κε
ην άξζξν 2 ΔΔ, κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ΔΔ θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζρεηηθά άξζξα
ηνπ δεπηεξνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ.
Άξα, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα ηεο αξρήο ηεο
αιιειεγγχεο, ε νπνία δελ θαηαιήγεη, φκσο, ζε απηφλνκε επίθιεζε ηεο γηα παξάβαζε
ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Σν ζπκπέξαζκα καο απηφ επηθνπξείηαη θαη απφ ηε
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΔΔ (ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δηζαγγειέα ζηελ
πξναλαθεξφκελε απφθαζε C-226/16). Έηζη, ην ΓΔΔ ζηελ απφθαζε ηνπ δελ
ρξεζηκνπνίεζε ηηο γισζζηθά έληνλεο δηαηππψζεηο ηνπ Δηζαγγειέα αλαθνξηθά κε ηελ
αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Αλ θαη ε λνκνινγηαθή επεμεξγαζία
ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο δελ είλαη πινχζηα ζεσξνχκε φηη ην ΓΔΔ ζα κπνξνχζε
λα αλαθεξζεί ζηελ ελεξγεηαθή αιιειεγγχε θαη ηε λνκηθή ηεο δεζκεπηηθφηεηα,
γεγνλφο φκσο πνπ δελ έπξαμε.
Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο κπνξνχκε λα
παξαζέζνπκε ηα εμήο:
Πξψηνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε εμειίρηεθε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
ελσζηαθνχ δηθαίνπ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο
θξίζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε αλαθέξεηαη
ζηε βξαρππξόζεζκε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ. Τπφ ην ζεκεξηλφ
θαζεζηψο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πιένλ ε αιιειεγγχε αλαθέξεηαη θαη ζηε
καθξνπξόζεζκε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ, θαζφζνλ ην ελσζηαθφ
δίθαην επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ πεηξειαίνπ γηα λα βειηηψζεη ηε δηαζχλδεζε ησλ
ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ
αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.
Όια ηα αλσηέξσ ππνδειψλνπλ ηε λνκηθή ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ-κειψλ λα
ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ θαη λα κελ
δπζρεξαίλνπλ κε εζληθά κέηξα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηήο.

[47]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

Γεχηεξνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε βαζίδεηαη, θπξίσο, ζε κεραληζκνχο ηεο
αγνξάο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηδησηηθή βηνκεραλία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο. Όινη νη κεραληζκνί δηαπλένληαη απφ ηε
ινγηθή φηη ην ζπκθέξνλ κεκνλσκέλσλ κειψλ πινπνηείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ
ζπλφινπ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ έλλνηα φηη ν ελεξγεηαθφο πάξνρνο ελέξγεηαο
εμππεξεηεί θαη ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Με άιια ιφγηα ε αιιειεγγχε επηδηψθεη λα
είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θαλόλεο αληαγωληζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο
Σξίηνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηθεξεηαθή
ε ωο αιιειεγγύε γεωγξαθηθά εληνπηζκέλε κε ηελ έλλνηα φηη ην ελσζηαθφ δίθαην
πξνθξίλεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ ζην
πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Κξαηψλ-κειψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε γεσγξαθηθή
ηνπο γεηηλίαζε. Ωζηφζν, δελ απαηηείηαη ηα Κξάηε-κέιε λα ζπλνξεχνπλ κεηαμχ ηνπο
αιιά λα απνηεινχλ νκάδα θξαηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Σέηαξηνλ,

ε

ελεξγεηαθή

αιιειεγγχε

κπνξεί

λα

ραξαθηεξηζηεί

δηαθπβεξλεηηθή δηφηη εδξάδεηαη ζε δηκεξείο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ
θαη επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο.
Πέκπηνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε δηαθξίλεηαη θαη γηα ηελ εμωηεξηθή ηεο
δηάζηαζε. Έηζη, ε ΔΔ θαη ηα Κξάηε-κέιε ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπκθσλία ησλ Παξηζίσλ θαη
εθαξκφδνληαο κε ζπλέπεηα ην εκπφξην ησλ ξχπσλ σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πέξαλ, φκσο, ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο, ε ΔΔ επηδηψθεη ηελ
πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ζεβφκελε ηελ παγθφζκηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ
εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ
δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξφκσλ εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ
ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο δηθηχσλ θαη αγσγψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο παξαγσγήο
ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ ηεο νξίσλ.
Έθηνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θνηλωληθή θαη
θηιηθή πξνο ηνλ επάιωην θαηαλαιωηή δηφηη ζπλδέεηαη κε ηνλ θαηαλαισηή
ελέξγεηαο ηφζν ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ
φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
κεραληζκνχ αιιειεγγχεο ε ελσζηαθή ξχζκηζε επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία (κε ηηο
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλνδεχεηαη) κίαο πεξηνξηζκέλεο νκάδαο πειαηψλ, ελψ
ζηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο, ε αληηκεηψπηζε ηεο επαθίεηαη ζηελ πνιηηηθή
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ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα θαζφζνλ ηα Κξάηε-κέιε είλαη
απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ επάισηνπ θαηαλαισηή θαη ηα εηδηθφηεξα
κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο.
Έβδνκνλ, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί θαη
νηθνλνκηθή δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αιιειεγγχε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ
ελσζηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ έλλνηα φηη ε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απαηηεί ρξεκαηνδφηεζε πνπ δελ αλαιακβάλεηαη κφλν απφ ηα
Κξάηε-κέιε.
Όγδνν, ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί πεξηβαιινληηθή
κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο θαη
ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε δηαθξίλεηαη γηα ηνλ
πνιπζρηδή ηεο ραξαθηήξα αιιά θαη γηα ηνλ αζζελή ηεο ραξαθηήξα. Ζ αδπλακία ηεο
πξνθχπηεη απφ ηελ έληνλε ζπκκεηνρή ησλ Κξαηψλ-κειψλ ζηελ πινπνίεζε ηεο
ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο ζην πιαίζην ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ηεο ελεξγεηαθήο
πελίαο, ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο. Φαίλεηαη,
ινηπφλ, ιφγσ ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο,φηη ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε
απνηειεί κηα πξνγξακκαηηθνχ ραξαθηήξα αξρή πνπ ζέηεη λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηα
Κξάηε-κέιε αιιά παξάιιεια ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη απνηειεί κηα αξρή πνπ
ηειεί ελ κέξεη ππφ ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Κξαηψλ-κειψλ ελψ ην αθξηβέο
πεξηερφκελφ ηεο ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηα Κξάηε κέιε θαη απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ.
Ζ ζεξαπεία ηεο αλσηέξσ αδπλακίαο κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ εληνλφηεξε
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία
ππνδνκψλ ζην κέηξν πνπ ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζα είλαη
απνηειεζκαηηθή. Έηζη πιένλ ε ελεξγεηαθή αιιειεγγχε ζα αλαθέξεηαη ζε κηα εληαία
αληαγσληζηηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη ζα θαηαζηήζεη ηα Κξάηε-κέιε θνηλσλνχο κηαο
πξαγκαηηθά θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.
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γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΔΔ L 176 ηεο 15.7.2003, ζ.
1-10.
Οδεγία 2004/67/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηα
κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην, ΔΔ αξηζ. L 127 ηεο 29/04/2004
ζ. 92 – 96.
Οδεγία 2005/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
18εο Ηαλνπαξίνπ 2006 πεξί κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηζκφ θαη
πεξί επελδχζεσλ ππνδνκήο ΔΔ L 33 ηεο 4.2.2006, ζ. 22-27.
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Καλνληζκφο1775/2005/ΔΚηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 28εο επηεκβξίνπ 2005, πεξί φξσλ πξφζβαζεο ζηα δίθηπα
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ΔΔ L 289 ηεο 3.11.2005, ζ. 1-13.
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο
14.8.2009, ζ. 55 –93.
Οδεγία 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/55/ΔΚ, ΔΔ L 211 ηεο
14.8.2009, ζ. 94-136.
Καλνληζκφο

713/2009/ΔΚ

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. 1-14.
Καλνληζκφο

714/2009/ΔΚ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα
ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ 1228/2003, ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 15-35.
Καλνληζκφο

715/2009/ΔΚ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 1775/2005, ΔΔ L
211 ηεο 14.8.2009, ζ. 36-54.
Οδεγία 2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009 , ζρεηηθά
κε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ
ή/θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε ΔΔ L 265 ηεο 9.10.2009, ζ. 9-23.
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. 16-62.
Καλνληζκφο

994/2010/ΔΔ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε αέξην θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/67/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ΔΔ L 295 ηεο 12.11.2010, ζ. 1-22.
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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. 1-56.
Καλνληζκφο

347/2013/ΔΔ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013 , ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο
δηεπξσπατθέο

ελεξγεηαθέο

ππνδνκέο,

ηελ θαηάξγεζε

ηεο

απφθαζεο

αξηζ.

1364/2006/ΔΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 713/2009, (ΔΚ)
αξηζ. 714/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 715/2009 ΔΔ L 115 ηεο 25.4.2013, ζ. 39-75.
Καλνληζκφο

1316/2013/ΔΔ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο
«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» , ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 913/2010
θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) αξηζ. 67/2010, ΔΔ
L 348 ηεο 20.12.2013, ζ. 129-171.
Καλνληζκφο 2017/1938 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2017, ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο
εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
994/2010 ΔΔ L 280 ηεο 28.10.2017, ζ. 1-56.
Οδεγία 2018/844 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ηεο νδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ΔΔ L
156 ηεο 19.6.2018, ζ. 75-91.
Οδεγία 2018/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 82-209.
Οδεγία 2018/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε, ΔΔ L 328 ηεο 21.12.2018, ζ. 210-230.
Καλνληζκφο 2018/1999 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
[56]

Digesta OnLine

www.digestaonline.gr

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. 1-77.

Δ. Κείμενα Σεκμηρίωςησ
χζηαζε 2018/177 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2018 γηα ηα ζηνηρεία
πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη ηερληθέο, λνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ
θξαηψλ κειψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/1938 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ
αέξην, ΔE L 32 ζει. 52-64.
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην,
ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ, Γχν θνξέο ην 20 έσο ην 2020 Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε επθαηξία ηεο
Δπξψπεο, COM(2008) 30 ηειηθφ
Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ 8/9 Μαξηίνπ 2007, πκπεξάζκαηα ηεο
Πξνεδξίαο.
Πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM(2007) 528 ηειηθφ.
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην,
ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ - Γεχηεξε επηζθφπεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο-ρέδην δξάζεο ηεο
ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη αιιειεγγχε COM/2008/0781 ηειηθφ.
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην,
ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ,
ηξαηεγηθή πιαίζην γηα κηα αλζεθηηθή Δλεξγεηαθή Έλσζε κε καθξφπλνε πνιηηηθή
γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή COM/2015/080 ηειηθφ.
Press release IP/16/4009, Clean Energy for All Europeans – unlocking
Europe's growth potential, Brussels, 30 November 2016.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε - Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε ησλ θηηξίσλ, COM/2016/0765 ηειηθφ.
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο, COM/2016/0767 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε, COM/2016/0761 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, πνπ ηξνπνπνηεί
ηελ νδεγία 94/22/ΔΚ, ηελ νδεγία 98/70/ΔΚ, ηελ νδεγία 2009/31/ΔΚ, ηνλ θαλνληζκφ
663/2009/ΔΚ, ηνλ θαλνληζκφ 715/2009/ΔΚ, ηελ νδεγία 2009/73/ΔΚ, ηελ νδεγία
2009/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ, ηελ νδεγία 2012/27/ΔΔ, ηελ
νδεγία 2013/30/ΔΔ θαη ηελ νδεγία 2015/652/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ θαη θαηαξγεί ηνλ
θαλνληζκφ 525/2013/ΔΔ COM/2016/0759 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
COM/2016/0861 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο COM/2016/0864 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/89/ΔΚ
COM/2016/0862 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε Οξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε
πλεξγαζία ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο, COM/2016/0863 ηειηθφ.
Γήισζε αξ. 35 φζνλ αθνξά ην άξζξν 194 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Γήισζε αξ. 37 φζνλ αθνξά ην άξζξν 222 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε κέηξα θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε
αέξην θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/67/ΔΚ, COM(2009) 363 ηειηθφ.
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European Commission - Press release European solidarity on Energy:
Synchronisation of the Baltic States' electricity network with the European system
strengthens security of supply Brussels, 28 June 2018, IP/18/4284
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ
ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία - «Ζ
ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ καο
εηαίξνπο» COM/2011/0539 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Vulnerable Consumer Working Group , Working Paper
on Energy Poverty.
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην - Πξννπηηθέο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, COM/2006/0841 ηειηθφ.
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην - Δλεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε COM/2007/0001 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ
δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, COM/2001/0581 ηειηθφ.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Impact assessment, Document accompanying the
Package of Implementation measures for the EU's objectives on climate change and
renewable energy for 2020.
Proposals for Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse gas
emission allowance trading system SEC(2008) 85.

Ε. Διαδικτυακοί τόποι
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schumandeclaration_el.
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energyall-europeans, European Commission
https://eeas.europa.eu/topics/energy-diplomacy/35939/european-union-and-russianfederation_en
https://www.energypoverty.eu/about/role-and-mission
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https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/1993-2003.
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/north-seasenergy cooperation,
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-levelgroups/interconnections-south-west-europe,
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energymarket-interconnection-plan
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Παράρτημα
Διατάξεισ – Αςφάλεια εφοδιαςμοφ - Αλληλεγγφη
1. ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ
Καλνληζκόο 1938/2017
Άξζξν 13
Αιιειεγγύε
1.Δάλ θξάηνο κέινο έρεη δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ αιιειεγγχεο
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ηφηε θξάηνο κέινο πνπ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην
αηηνχλ θξάηνο κέινο ή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην θξάηνο κέινο, ε αξκφδηα αξρή
ηνπ ή ν νηθείνο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ν νηθείνο δηαρεηξηζηήο
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ιακβάλεη, θαζφζνλ είλαη δπλαηφλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη
επηζθαιείο θαηαζηάζεηο, ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ν
εθνδηαζκφο κε θπζηθφ αέξην ησλ πειαηψλ πνπ δελ είλαη εμ αιιειεγγχεο
πξνζηαηεπφκελνη πειάηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ κεηψλεηαη ή δελ ζπλερίδεηαη ζηνλ
βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίνο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ηθαλνπνηείηαη ν
εθνδηαζκφο θπζηθνχ αεξίνπ ησλ εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ εληφο
ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο. Σν αηηνχλ θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή
παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο εμ αιιειεγγχεο
πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο
απφ ηνλ ζρεηηθφ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ
αεξίνπ πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ, ν εθνδηαζκφο κε θπζηθφ αέξην κπνξεί λα
ζπλερίδεηαη ζε νξηζκέλεο θξίζηκεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
θπζηθφ αέξην, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 7, ζην θξάηνο κέινο πνπ
παξέρεη ηελ αιιειεγγχε, εθφζνλ ην έιιεηκκα εθνδηαζκνχ ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ κε
θπζηθφ αέξην ζα επέθεξε ζνβαξέο δεκίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ή ζα παξεκπφδηδε ηελ παξαγσγή ή/θαη ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ.
2. Έλα θξάηνο κέινο παξέρεη επίζεο ην κέηξν αιιειεγγχεο θαη ζε άιιν
θξάηνο κέινο κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κέζσ ηξίηεο ρψξαο, εθηφο εάλ νη ξνέο
κέζσ ηεο ηξίηεο ρψξαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μηα ηέηνηα δηεχξπλζε ηνπ κέηξνπ είλαη
δπλαηή κφλνλ θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο ησλ ζρεηηθψλ θξαηψλ κειψλ κε ηε
ζπκκεηνρή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο ηξίηεο ρψξαο κέζσ ηεο νπνίαο
ζπλδένληαη.
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3. Σν κέηξν αιιειεγγχεο ιακβάλεηαη σο έζραηε ιχζε θαη εθαξκφδεηαη κφλν
εάλ ην αηηνχλ θξάηνο κέινο:
α)δελ έρεη κπνξέζεη λα θαιχςεη ην έιιεηκκα ζηνλ εθνδηαζκφ κε θπζηθφ αέξην
ησλ εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ παξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 3·
β)έρεη εμαληιήζεη φια ηα βαζηδφκελα ζηελ αγνξά κέηξα θαη φια ηα κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο·
γ)έρεη θνηλνπνηήζεη ξεηφ αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο φισλ
ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλδένληαη είηε άκεζα είηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2,
κέζσ ηξίηεο ρψξαο, ζπλνδεπφκελν απφ πεξηγξαθή ησλ εθαξκνζζέλησλ κέηξσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ·
δ)αλαιακβάλεη δέζκεπζε γηα θαηαβνιή δίθαηεο θαη ηαρείαο απνδεκίσζεο ζην
θξάηνο κέινο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.
4. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε πνπ κπνξνχλ λα
παξάζρνπλ αιιειεγγχε ζε αηηνχλ θξάηνο κέινο, ην αηηνχλ θξάηνο κέινο, κεηά απφ
δηαβνχιεπζε κε φια ηα θξάηε κέιε απφ ηα νπνία δεηείηαη λα παξέρνπλ αιιειεγγχε,
επηδηψθεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη ηνπ θφζηνπο, ηεο ηαρχηεηαο
παξάδνζεο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ
αέξην. Πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ζε κέηξα κε βαζηδφκελα ζηελ αγνξά, ηα
ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο κε βάζε εζεινληηθά κέηξα
απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν είλαη πνζνηηθά θαη ρξνληθά δπλαηφλ.
5. ε πεξίπησζε πνπ ηα βαζηδφκελα ζηελ αγνξά κέηξα απνδεηρζνχλ αλεπαξθή
γηα ην θξάηνο κέινο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο
ζηνλ εθνδηαζκφ κε θπζηθφ αέξην ησλ εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελσλ πειαηψλ ηνπ
αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο, ην θξάηνο κέινο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε κπνξεί λα
εηζαγάγεη κέηξα κε βαζηδφκελα ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.
6.Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ
Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ παξέρνπλ αιιειεγγχε ζε
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηείηαη ε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο εμ αιιειεγγχεο
πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ ή φηαλ νη ππνρξεψζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 έρνπλ, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ, κεησζεί ή
φηαλ αλαζηέιινληαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ ιακβάλνληνο ηελ αιιειεγγχε θξάηνπο
κέινπο.
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7.Οη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη κε
ηελ επηθχιαμε ηεο ηερληθά αζθαινχο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
θπζηθνχ αεξίνπ θξάηνπο κέινπο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
νξίνπ ηεο κέγηζηεο ηθαλφηεηαο εμαγσγήο ησλ δηαζπλδέζεσλ ηεο ππνδνκήο ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο πξνο ην αηηνχλ θξάηνο κέινο. Οη ηερληθέο λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηδίσο
εθείλεο βάζεη ησλ νπνίσλ ε αγνξά ζα ζπκβάιεη πξνο ηε κέγηζηε δπλακηθφηεηα
δηαζχλδεζεο.
8. Ζ αιιειεγγχε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ παξέρεηαη κε βάζε
ηελ απνδεκίσζε. Σν θξάηνο κέινο πνπ δεηεί αιιειεγγχε θαηαβάιιεη ακέζσο ή
εμαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαηαβνιή δίθαηεο απνδεκίσζεο πξνο ην θξάηνο κέινο πνπ
παξέρεη ηελ αιιειεγγχε. Ζ ελ ιφγσ δίθαηε απνδεκίσζε θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ:
α)ην θπζηθφ αέξην πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο
κέινπο·
β)φιεο ηηο άιιεο ζρεηηθέο θαη εχινγεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
παξνρή αιιειεγγχεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δαπαλψλ ησλ ελ
ιφγσ κέηξσλ πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ·
γ)ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ δηθαζηηθέο
δηαδηθαζίεο, δηαδηθαζίεο δηαηηεζίαο ή παξφκνηεο δηαδηθαζίεο θαη ζπκβηβαζκνχο,
θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο δαπάλεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην θξάηνο
κέινο πνπ παξέρεη αιιειεγγχε έλαληη νληνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελ ιφγσ
παξνρή αιιειεγγχεο.
Ζ δίθαηε απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην πεξηιακβάλεη, κεηαμχ
άιισλ, φιεο ηηο εχινγεο δαπάλεο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλεηαη ην θξάηνο κέινο πνπ
παξέρεη αιιειεγγχε ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο δπλάκεη ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ δηαζθαιίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη δπλάκεη
ησλ ηζρπνπζψλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζψο θαη ηηο πεξαηηέξσ εχινγεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο απνδεκίσζεο.
Έσο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα,
ηδίσο ηηο ηερληθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
10, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο
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παξαγξάθνπ. Σα κέηξα απηά κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ
ηαρεηψλ πιεξσκψλ.
9.Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα
εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο, ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο ππνρξεψζεηο θαη ιακβάλνπλ ηα
αλαγθαία κέηξα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ.
10. Έσο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία
κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηερληθψλ,
λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην θπζηθφ
αέξην παξέρεηαη ζηνπο εμ αιιειεγγχεο πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ηνπ αηηνχληνο
θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. Οη ηερληθέο, λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλδένληαη
απεπζείαο ή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κέζσ ηξίηεο ρψξαο, θαη πεξηγξάθνληαη
ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ηνπο. Οη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα
θαιχπηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηε ιεηηνπξγηθή αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ·
β) ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ θαη/ή ηε
κεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο·
γ) ηε ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο
ακθίδξνκεο ξνήο θαη ηεο ππφγεηαο απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ·
δ) ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ή ηε κεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο·
ε) ηηο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε δίθαηε θαη
ηαρεία απνδεκίσζε, νη νπνίεο ελδέρεηαη κεηαμχ άιισλ λα αθνξνχλ δεκηέο εηο βάξνο
βηνκεραληθψλ θιάδσλ πνπ έηπραλ πεξηνξηζκψλ·
ζη) πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί ε
δίθαηε απνδεκίσζε.
Ζ νηθνλνκηθή ξχζκηζε πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξηλ
δεηεζεί αιιειεγγχε πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο
απνδεκίσζεο γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο θαη εχινγεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
παξνρή αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο φηη ζα θαηαβιεζεί ε
απνδεκίσζε.
Κάζε αληηζηαζκηζηηθφο κεραληζκφο παξέρεη θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
ιχζεηο βαζηζκέλεο ζηελ αγνξά, φπσο δεκνπξαζίεο θαη κεραληζκνχο αληαπφθξηζεο
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ζηε δήηεζε. Γελ δεκηνπξγεί ζηξεβιά θίλεηξα, νχηε θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, έηζη
πνπ νη θνξείο ηεο αγνξάο λα αλαβάιινπλ ηε δξάζε ηνπο κέρξη λα εθαξκνζζνχλ
κέηξα κε βαζηδφκελα ζηελ αγνξά. Όινη νη αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί ή
ηνπιάρηζηνλ πεξίιεςή ηνπο πεξηέρνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο.
11. Γηα φζνλ ρξφλν έλα θξάηνο κέινο δχλαηαη λα θαιχπηεη κε ηε δηθή ηνπ
παξαγσγήηελ

θαηαλάισζε

θπζηθνχ

αεξίνπ

γηα

ηνπο

εμ

αιιειεγγχεο

πξνζηαηεπφκελνπο πειάηεο ηνπ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλάπηεη
ηερληθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κε θξάηε κέιε κε ηα νπνία ζπλδέεηαη
απεπζείαο ή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κέζσ ηξίηεο ρψξαο, κε ζθνπφ λα ιάβεη
αιιειεγγχε. Απηή ε απαιιαγή δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο
κέινπο λα παξέρεη αιιειεγγχε ζε άιια θξάηε κέιε δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
12. Έσο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε ηε ΟΦΑ, ε
Δπηηξνπή πξνβιέπεη κε δεζκεπηηθέο λνκηθά θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα βαζηθά
ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ
ηξφπν πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8
θαη 10.
13. Δάλ ηα θξάηε κέιε δελ ζπκθσλήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2018, ε Δπηηξνπή δχλαηαη, έπεηηα
απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο ελδηαθεξφκελεο αξκφδηεο αξρέο, λα πξνηείλεη πιαίζην
αλαγθαίσλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο θαζίζηαληαη ιεηηνπξγηθά ηα ελ ιφγσ κέηξα θαη νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο φπσο νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 12. Σα θξάηε κέιε νινθιεξψλνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπο έσο ηελ 1ε
Γεθεκβξίνπ 2018, ιακβάλνληαο ζηνλ κέγηζην βαζκφ ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο
Δπηηξνπήο.
14. Ζ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ δελ ζίγεηαη αλ ηα θξάηε
κέιε δελ θαηαθέξνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ή λα νινθιεξψζνπλ ηηο ηερληθέο, λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο ηνπο. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε
ζπκθσλνχλ ηα απαξαίηεηα εηδηθά κέηξα θαη ην θξάηνο κέινο πνπ δεηεί αιιειεγγχε
αλαιακβάλεη ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ζηνηρείν δ).
15. Οη ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ παχνπλ λα εθαξκφδνληαη ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο ηεο θαηάζηαζεο
έθηαθηεο αλάγθεο ή αλ ε Δπηηξνπή θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 11 παξάγξαθνο 8 πξψην εδάθην, φηη ε θήξπμε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο
αλάγθεο δελ δηθαηνινγείηαη ή δελ είλαη πιένλ δηθαηνινγεκέλε.
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16. Όηαλ ε Έλσζε επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο ιφγσ επζχλεο δηαθνξεηηθήο απφ
ηελ επζχλε γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν
340 δεχηεξν εδάθην ΛΔΔ, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ απαηηείηαη λα ιάβνπλ ηα θξάηε
κέιε δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ελ ιφγσ δαπάλεο επηζηξέθνληαη ζε απηήλ απφ
ην θξάηνο κέινο πνπ ιακβάλεη αιιειεγγχε.
2. ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ
ΟΓΗΓΙΑ 2009/119
Άξζξν 20
Γηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη έρνπλ ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο θαη ιάβεη φια
ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπο λα κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε
ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ, λα δηαζέηνπλ ηαρέσο, απνηειεζκαηηθά θαη κε
δηαθάλεηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ εηδηθψλ
απνζεκάησλ ηνπο, θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε, είηε γεληθά είηε
ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηα αλακελφκελα ειιείκκαηα εθνδηαζκνχ, κεηαμχ άιισλ
θαη κε ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα δηαλνκή πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζε νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ.
2. Σα θξάηε κέιε δηαηεξνχλ ζε κφληκε βάζε ζρέδηα επέκβαζεο πνπ κπνξνχλ
λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξίπησζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ. Σα θξάηε κέιε
θξνληίδνπλ λα πξνβιέπνπλ ηα νξγαλσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ απηψλ. Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ
Δπηηξνπή, κεηά απφ αίηεζή ηεο, ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα επέκβαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο
νξγαλσηηθήο θχζεσο πνπ ηα αθνξνχλ.
3. Όηαλ ππάξρεη ηζρχνπζα δηεζλήο απφθαζε γηα δηάζεζε απνζεκάησλ πνπ
ζίγεη έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε:
α)θάζε ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνζέκαηα
έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηα εηδηθά απνζέκαηα πνπ δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία κπνξεί
λα ζπγθαιέζεη ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ή λα πξνβεί ζε δηαβνχιεπζε κε ηα κέιε ηεο,
ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε
ζρεηηθή δηάζεζε απνζεκάησλ.
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β)ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα δηαζέηνπλ ην ζχλνιν ή
κέξνο ησλ απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ εηδηθψλ απνζεκάησλ ηνπο ή λα
ιακβάλνπλ άιια κέηξα κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ
Δπηηξνπή δχλαηαη λα ελεξγήζεη κφλνλ θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ νκάδα
ζπληνληζκνχ.
4. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιεθζεί νπζηαζηηθή δηεζλήο απφθαζε γηα ηε
δηάζεζε απνζεκάησλ αιιά θαη εθφζνλ αλαθχπηνπλ δπζρέξεηεο εθνδηαζκνχ κε αξγφ
πεηξέιαην ή πξντφληα πεηξειαίνπ ζηελ Κνηλφηεηα ή ζε ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο,
ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ην ΓΟΔ θαηά πεξίπησζε, θαη ζπληνλίδεη καδί ηνπ εθφζνλ
απαηηείηαη, θαη ζπγθαιεί δηαβνχιεπζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε ηελ νκάδα
ζπληνληζκνχ, κεηά απφ αίηεζε θξάηνπο κέινπο ή κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Δάλ
θξάηνο κέινο δεηήζεη δηαβνχιεπζε ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ, απηή ζπγθαιείηαη εληφο
ην πνιχ ηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ ην θξάηνο κέινο
ζπκθσλεί γηα κεγαιχηεξε πξνζεζκία. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο ηεο
θαηάζηαζεο απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη εάλ πθίζηαηαη
ζνβαξή δηαηαξαρή ηνπ εθνδηαζκνχ.
Δάλ δηαπηζησζεί ζνβαξή δηαηαξαρή ηνπ εθνδηαζκνχ, ε Δπηηξνπή εγθξίλεη ηε
δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πνζνηήησλ ησλ απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο
θαη ησλ εηδηθψλ απνζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηα
ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε.
5. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα δηαζέηνπλ απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη
εηδηθά απνζέκαηα πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζηνηρεηψδνπο επηπέδνπ πνπ νξίδεη ε
παξνχζα νδεγία ζε πνζφηεηεο πνπ είλαη άκεζα απαξαίηεηεο σο αξρηθή αληηκεηψπηζε
ηδηαηηέξσο επεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ θξίζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ πξνβνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δηάζεζε ηα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ
ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα πνπ δηαηέζεθε. Ζ Δπηηξνπή
δηαβηβάδεη ακέζσο ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ.
6. ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5, ηα θξάηε κέιε
κπνξνχλ πξνζσξηλά λα δηαηεξνχλ επίπεδα απνζεκάησλ ρακειφηεξα απφ εθείλα πνπ
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε
Δπηηξνπή νξίδεη, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο ηεο νκάδαο
ζπληνληζκνχ θαη, θαηά πεξίπησζε, ζε ζπληνληζκφ κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ
Δλέξγεηαο, θαη ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ
πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ, κηα εχινγε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ηα
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θξάηε κέιε πξέπεη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα
επαλέιζνπλ ζηα ππνρξεσηηθά ειάρηζηα επίπεδα.
7.Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ιακβάλνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ άιισλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ κειψλ.
3. Πξόηαζε ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ζρεηηθά κε ηελ εηνηκόηεηα αληηκεηώπηζεο θηλδύλωλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
2005/89/ΔΚ COM(2016) 862 ηειηθό
ΚΔΦΑΛΑΙΟ I
Γεληθέο δηαηάμεηο
Άξζξν 1
Αληηθείκελν
Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη ηε δηαρείξηζε
θξίζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πλεχκα αιιειεγγχεο θαη δηαθάλεηαο θαη
ιακβάλνληαο πιήξσο ππφςε ηηο απαηηήζεηο κηαο αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Άξζξν 14
πλεξγαζία θαη ζπλδξνκή
1.Σα θξάηε κέιε ελεξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζε πλεχκα αιιειεγγχεο γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαηίζεηαη εθεί φπνπ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν,
κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο θαη ηεο αηνκηθήο αζθάιεηαο.
2.Όπνπ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ, ηα θξάηε κέιε ζπλδξάκνπλ ην έλα ην
άιιν κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηνλ κεηξηαζκφ κηαο θξίζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Σέηνηα ζπλδξνκή ππφθεηηαη ζε απνδεκίσζε.
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