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Σχετ

: Το Φ.5010/2515/21.01.2014 έγγραφο του ΥΠΕΞ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, και συγκεκριμένα αναφορικά με τα
θέματα αρμοδιότητάς μας: «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια
με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» [COM(2013)0169 - - 2013/2135(INI)]], και
«Επενδυτικά
σχέδια
σε
ενεργειακή
υποδομή»
[COM(2013)0153 - C70075/2013 - 2013/0082(COD)] έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
Το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Σημείο Ημερήσιας
Διάταξης 32 - «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό
ορίζοντα το έτος 2030», εντάσσεται στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας όπως
αυτές παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό κ. Ι. Μανιάτη στην Επιτροπή ITRE του
Ευρωκοινοβουλίου στις 22 Ιανουαρίου του 2014 και οι οποίες βασίζονται σε τρεις
προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Ενέργεια. Ειδικότερα:
1) στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέσα στο 2014
2) στον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος - μέλος δεν πρέπει να παραμείνει
απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και
3) στην αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή βασιζόμενη στην Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια» της
22ας Ιανουαρίου 2014. Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4 ης Μαρτίου 2014
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αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση πολιτικής επί του Πλαισίου για το 2030 η οποία
θα τροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.
Το πλαίσιο 2030 πρέπει να συμφιλιώνει τους στόχους για ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια
εφοδιασμού και βιωσιμότητα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Κλιματικής Αλλαγής. Η
αναγκαιότητα του πλαισίου είναι προφανής για τη μείωση των αβεβαιοτήτων ανάμεσα σε
επενδυτές, κυβερνήσεις και πολίτες, αλλά και για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας
στους τομείς.
Σημειώνουμε ότι το Πλαίσιο 2030 έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στην Ομάδα Ενέργειας
στις 28.1.2014 και στις 10.2.2014 και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων Ι στις
19.2.2014.
Η Ελληνική Προεδρία θα βασιστεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για το 2030 για μια
οικονομία της ΕΕ ανταγωνιστική, ασφαλή και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
Περιληπτικά, οι βασικοί στόχοι της Ανακοίνωσης είναι οι εξής:

•

Ένας δεσμευτικός στόχος μείωσης των αερίων θερμοκηπίου: Ο στόχος για τη μείωση των
εκπομπών κατά 40% κάτω από το επίπεδο του 1990, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με εγχώρια μέτρα.

•

Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια: Η Επιτροπή προτείνει
ένα δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειών τουλάχιστον
κατά 27 % το 2030 θεωρώντας τον απαραίτητο για να ωθήσει τη συνέχιση των
επενδύσεων στον κλάδο. Ωστόσο, ο στόχος δεν θα μεταφραστεί σε εθνικούς στόχους
μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αφήσει στα κράτη μέλη την ευελιξία να
μετασχηματίσουν το ενεργειακό σύστημα με τρόπο προσαρμοσμένο στις εθνικές
προτιμήσεις και περιστάσεις.

•

Ενεργειακή απόδοση: Η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση θα συνεισφέρει σε όλους τους
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η μετάβαση
προς ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα

•

Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών: Η Επιτροπή προτείνει να θεσπίσει
ένα αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς στην αρχή της επόμενης περιόδου
εμπορίας του συστήματος εμπορίας εκπομπών το 2021.

•

Ανταγωνιστική, προσιτή και ασφαλής ενέργεια: Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά βασικών
δεικτών για να αξιολογεί τη σταδιακή πρόοδο και να παρέχει μια πραγματολογική βάση
δεδομένων για πιθανή θέσπιση πολιτικής. Οι δείκτες αυτοί αφορούν, για παράδειγμα, τις
διαφορές τιμών ενέργειας με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, τη διαφοροποίηση στην
προμήθεια και την εξάρτηση από εγχώριες πηγές ενέργειας, καθώς και την ικανότητα
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών.

•

Νέο σύστημα διακυβέρνησης: Το πλαίσιο 2030 προτείνει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης
με βάση τα εθνικά σχέδια για ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια .

Το δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Σημείο Ημερήσιας
Διάταξης 74 – αφορά τα «Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή» και ειδικότερα την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανακοίνωση
στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου.
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Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αφορά νέα πρόταση Κανονισμού προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ύστερα από την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου. Η
Απόφαση του Δικαστηρίου, στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, ελήφθη μετά την προσφυγή κατά του
Συμβουλίου, τον Οκτώβριο του 2010, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο
αμφισβητούσε τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του κανονισμού
617/2010.
Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου Κανονισμού είναι πανομοιότυπο με εκείνο του
καταργούμενου Κανονισμού. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν ανά διετία στην
Επιτροπή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια που αφορούν την
παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής
ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας), και βιοκαυσίμων, καθώς και τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα.
Στις 23 Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου επιβεβαίωσε
την επίτευξη συμφωνίας στον άτυπο διαπραγματευτικό τρίλογο Συμβουλίου - Κοινοβουλίου
που έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2013.
Αναμένεται η επίσημη έγκριση του Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και στη συνέχεια η έγκριση από το
Συμβούλιο της ΕΕ.
Η χώρα μας στηρίζει το περιεχόμενο του Κανονισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών
- Γεν. Δ/ντη Ενέργειας
- Δ16, Τμήμα Α (3).
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3

