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Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Ε.Ε.
για τις ενεργειακές υποδομές (COM(2011) 658), πραγματοποιήθηκε στις 2-2-2012, με
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερωτική συνάντηση, για την οποία σας
ενημερώνουμε ως εξής:
1. Σύμφωνα με την πρόταση Κανονισμού COM(2011) 658, προβλέπεται να συσταθεί μια
Περιφερειακή Ομάδα για κάθε ένα από τους 12 διαδρόμους προτεραιότητας / θεματικές
περιοχές που περιλαμβάνονται στην πρόταση Κανονισμού. Σκοπός αυτών των Ομάδων θα
είναι η επιλογή των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), για τα οποία προβλέπεται
προνομιακό καθεστώς δανειοδότησης και ενδεχομένως χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι
από τους 12 διαδρόμους προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, ελληνικού
ενδιαφέροντος είναι οι εξής:


Ως προς τον ηλεκτρισμό, ο διάδρομος βορρά-νότου στην κεντρική και νότιο-ανατολική
Ευρώπη (NS East Electricity).



Ως προς το φυσικό αέριο, ο διάδρομος βορρά-νότου στην κεντρική και νότιο-ανατολική
Ευρώπη (NS East Gas), και ο νότιος διάδρομος αερίου (SGC).



Η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων.



Οι Λεωφόροι Ηλεκτρικής Ενέργειας.



Η ανάπτυξη διασυνοριακού δικτύου CO2.

2. Από την ενημέρωση της 2-2-2012 προέκυψε ότι, η Επιτροπή προωθεί την άμεση
συγκρότηση των Περιφερειακών Ομάδων πριν την επίσημη υιοθέτηση του Κανονισμού
για τις ενεργειακές υποδομές και έχει θέσει στόχο:


μέχρι τον Ιούνιο του 2012 να έχουν καταρτιστεί οι προτάσεις των ΕΚΕ, και



μέχρι το τέλος του 2012 να έχει συνταχθεί πιλοτικά ο πρώτος κατάλογος ΕΚΕ ανά
Περιφερειακή Ομάδα.

Εν προκειμένω, και ενόψει της εναρκτήριας συνάντησης (περί τα μέσα Μαρτίου),
απαιτείται ορισμός εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.
3. Ως προς τις Λεωφόρους Ηλεκτρικής Ενέργειας:


Ο ENTSO-E έχει συστήσει, ήδη από το 2009, μια μεγάλη ένωση εταιρειών με συμμετοχή
26 φορέων (διαχειριστών, πανεπιστημίων, ινστιτούτων, κατασκευαστών), η οποία,
παρότι θα επιλεγεί επίσημα το καλοκαίρι του 2012, ως ανάδοχος έργου στο πλαίσιο
πρόσκλησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ (FP7), ήδη επεξεργάζεται σχέδιο
ανάπτυξης των Λεωφόρων. Το πρώτο συνοπτικό σχέδιο αναμένεται για το τέλος του
2014.



Η Επιτροπή προωθεί άμεσα τη σύσταση Πλατφόρμας για τις Λεωφόρους Ηλεκτρικής
Ενέργειας, στην οποία θα μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η Πλατφόρμα θα
παρακολουθεί τις εργασίες του παραπάνω έργου του ENTSO-E και θα διαβουλεύεται με
τον ανάδοχο του έργου για τις κύριες υποθέσεις και αποτελέσματα του έργου (π.χ.
σενάρια παραγωγής και ζήτησης, αρχιτεκτονική δικτύου και παράμετροι σχεδιασμού,
θέματα πολιτικής, νομικά, ρυθμιστικά, και οργανωτικά θέματα).



Η Πλατφόρμα θα αποτελείται από:
o Επιτροπή Καθοδήγησης (Steering Committee), στην οποία θα μετέχουν η
Επιτροπή, ο ENTSO-E και ο ACER.
o Βασική Ομάδα (Core Group), στην οποία θα μετέχουν εκτός των παραπάνω και τα
Κράτη-Μέλη, οι Διαχειριστές, οι ρυθμιστές και εκπρόσωποι τρίτων χωρών και
φορέων, και η οποία θα αποτελέσει Περιφερειακή Ομάδα για τις Λεωφόρους
Ηλεκτρικής ενέργειας, και συνεπώς θα επιλέξει τα ΕΚΕ που σχετίζονται με τις
Λεωφόρους Ηλεκτρικής ενέργειας.
o Ειδικές ομάδες εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο.



Επόμενα βήματα:
o 29 Φεβρουαρίου 2012: ενημερωτική συνάντηση με όλους τους ενδιαφερομένους
o Ιούνιος 2012, στο φόρουμ της Φλωρεντίας: Παρουσίαση των εξωτερικών
περιορισμών για την ανάπτυξη των απαραίτητων σεναρίων παραγωγής και
ζήτησης.
o Καλοκαίρι 2012: επίσημη έναρξη της Πλατφόρμας μετά την επιλογή του αναδόχου
υπό την πρόσκληση του FP7.
o Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Πλατφόρμα και τη Βασική
Ομάδα από τα Κράτη-Μέλη μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου.
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Συμπεράσματα-προτάσεις
1. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η Επιτροπή, με ασυνήθιστα εντατικούς ρυθμούς,
προωθεί τη συγκρότηση των Ομάδων που προβλέπονται από πρόταση Κανονισμού, ο
οποίος ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ.
2. Λόγω της σημαντικότητας των αποφάσεων που θα ληφθούν στις παραπάνω
Περιφερειακές Ομάδες, αφού βάσει αυτών θα γίνει η επιλογή για τα Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος που θα ενταχθούν στο προνομιακό καθεστώς που προβλέπει η πρόταση
Κανονισμού, και ενδεχομένως να τύχουν και χρηματοδότησης, και λόγω του ιδιαίτερου
ελληνικού ενδιαφέροντος, είναι κρίσιμη η συμμετοχή εκπροσώπου από πλευράς
Ελλάδας (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να διασφαλιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα.
3. Επίσης, επειδή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ένταξη στους καταλόγους Έργων
Κοινού Ενδιαφέροντος πολλών από τις υπό σχεδιασμό διασυνδέσεις των νησιών
μας, καθώς και μελλοντικών διασυνδέσεων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, κρίνεται
απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση (δεδομένων των ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών)
και συντονισμός από πλευράς ΥΠΕΚΑ των εμπλεκόμενων φορέων (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ),
αλλά και ιδιωτών επενδυτών, για τη επεξεργασία προτάσεων συγκεκριμένων έργων προς
ένταξη στα ΕΚΕ, τα οποία μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της
χώρας. Προς τούτο, κρίνεται απαραίτητη η άμεση συγκρότηση σχετικής ομάδας
εργασίας.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος κρίνετε αναγκαία.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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