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Σχετικά:

1. Η από 05.07.2010 τηλεομοιοτυπία της Διεύθυνσης Δημοσίων
Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΚΑ (ΡΑΕ Ι11686/05.07.2010)
2. Επιστολή ΔΕΣΜΗΕ προς ΡΑΕ, αρ. πρωτ. ΔΕΣΜΗΕ/6419/17.9.2009
(ΡΑΕ/Ι-97368)
3. Επιστολή ΔΕΣΜΗΕ προς ΡΑΕ, αρ. πρωτ. ΔΕΣΜΗΕ/8377/14.12.2009
(ΡΑΕ/Ι-102612)
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Αξιότιμε κ. Αντωνόπουλε,
Αναφορικά με την Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την παράβαση
υπ’ αριθμ. 2009/2168 και σε συνέχεια του ως άνω Σχετικού 1, θα θέλαμε να επισημάνουμε
τα ακόλουθα:
1. Η ανωτέρω Αιτιολογημένη Γνώμη αποτελεί συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3719/25.6.2009
σχετικής Προειδοποιητικής Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στο
υποσύνολο των θεμάτων της Προειδοποιητικής Επιστολής για το οποίο, κατά την
κρίση της Επιτροπής, δεν υπήρξε συμμόρφωση της χώρας.
2. Οι απόψεις της ΡΑΕ επί του συνόλου των θεμάτων της Προειδοποιητικής
Επιστολής, αποτέλεσαν αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 2762/2009 Απόφασης της ΡΑΕ,
η οποία γνωστοποιήθηκε στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης με το υπ’ αριθμ. O36269/16.09.09 έγγραφο της Αρχής. Το εν λόγω έγγραφο επισυνάπτεται στο παρόν.
3. Ως προς τα θέματα τα οποία θέτει η Επιτροπή στην Αιτιολογημένη Γνώμη:
(α) Υποχρεώσεις Διαφάνειας – Δημοσιοποίησης πληροφοριών:
Οπως γνωρίζετε, η ΡΑΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης του
ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 1228/2003/ΕΚ αλλά και
στις απαιτήσεις του “Report on Transparency” (βλ. IG Transparency Report for
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ERGEG/CSE, Final Report, 26.1.2009)1 που εκπονήθηκε από την Oμάδα
Ρυθμιστικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πρωτοβουλίας
Ηλεκτρισμού για την Νότια και Κεντρική Ευρώπη (RCC/ΕRI/CSE) της Ομάδας
των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο
(ERGEG), με τελική ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής την 1η
Ιανουαρίου 2010. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ εκπόνησε πρόσφατα σχετική
Έκθεση2.
Καθώς, όπως επισημαίνεται και στην ανωτέρω Έκθεση, οι σχετικές απαιτήσεις
περί διαφάνειας δεν ικανοποιούνται πλήρως, η ΡΑΕ επισημαίνει την ανάγκη
άμεσης συμμόρφωσης του ΔΕΣΜΗΕ, θέτοντας προθεσμία έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2010 για δημοσιοποίηση του συνόλου της απαιτούμενης
πληροφορίας στον ιστότοπο του ΔΕΣΜΗΕ και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για
βελτίωση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπου του
ΔΕΣΜΗΕ.
Τέλος, σημειώνουμε ότι η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει την επόμενη σχετική Εκθεσή
της έως τις 31.3.2011.

(β) Διαχείριση της συμφόρησης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας
Για το θέμα αυτό ισχύουν εν πολλοίς όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ.
2762/2009 απόφαση της ΡΑΕ. Εν προκειμένω η ΡΑΕ επισημαίνει την ανάγκη
άμεσης συμμόρφωσης του ΔΕΣΜΗΕ ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού
1228/2003, θέτοντας προς τούτο προθεσμίες ως εξής
- έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, για δημοσιοποίηση από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ της
μεθοδολογίας προσδιορισμού της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς για τις
Βόρειες Διασυνδέσεις της χώρας, καθώς επίσης και για την υιοθέτηση γενικών
αρχών συντονισμού με τον Διαχειριστή του Βουλγαρικού συστήματος, για τον
καταμερισμό δυναμικότητος μεταφοράς στη διασύνδεση Ελλάδος-Βουλγαρίας.
- έως τις 15 Νοεμβρίου 2010, για επανασχεδιασμό από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ των
Κανόνων Δημοπρασιών για εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις Βόρειες
διασυνδέσεις της χώρας για διεξαγωγή διασυνοριακού εμπορίου.
- έως τις 15 Νοεμβρίου 2010, για να καθορίσει ο ΔΕΣΜΗΕ μία ενδεδειγμένη
δομή για τον καταμερισμό μεταξύ διαφορετικών χρονικών πλαισίων της
δυναμικότητας της διασύνδεσης με την Ιταλία

(γ) Χρήση του εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων
πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας
Σχετικά με το θέμα αυτό εκκρεμεί από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ (βλ. Σχετικό 2) η
υποβολή προς την ΡΑΕ αναλυτικής εισήγησης (όπου θα περιλαμβάνονται και οι
προτάσεις του ΔΕΣΜΗΕ για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του ισχύοντος
ΚΔΣΣΗΕ, όπως εξάλλου αναφέρεται και στο Σχετικό 3) για τη χρήση των
εσόδων από τις δημοπρασίες για την κάλυψη εισαγωγών εκτάκτου ανάγκης
προκειμένου να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα εξισορρόπησης, έτσι ώστε
να μην περικόπτονται εγγυημένα δικαιώματα πρόσβασης στις διασυνδέσεις.
Καθώς το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, τίθεται προθεσμία έως τις 31
Οκτωβρίου 2010 για υποβολή της σχετικής εισήγησης.
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http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/ERI/CentralSouth/Final%20docs/Transparency%20Final%20version.pdf
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http://www.rae.gr/K2/DESMIE-TC_2010.pdf
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Επίσης, τίθεται προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 για
-

ενημέρωση της ΡΑΕ σχετικά με το ύψος και την χρήση του εισοδήματος
συμφόρησης κατά το διάστημα από 1.1.2009 έως 30.6.2010, σύμφωνα με το
Σημείο 6.5 του Παραρτήματος (Κατευθυντήριων Οδηγιών) του Κανονισμού
1228/2003.

-

υποβολή εισήγησης προς την ΡΑΕ σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση του
εισοδήματος συμφόρησης για το έτος 2011, σύμφωνα με το Σημείο 6.4 του
Παραρτήματος (Κατευθυντήριων Οδηγιών) του Κανονισμού 1228/2003.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Ν. Βασιλάκος

Συνημμένο: Η υπ’ αριθμ 2762/2009 Απόφαση της ΡΑΕ
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