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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικό

Το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την πρώτη έκθεση της Επιτροπής µε θέµα τη συγκριτική αξιολόγηση του ουσιαστικού
ανοίγµατος της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας1 και ζήτησε
από την Επιτροπή να προβαίνει σε ετήσια επικαιροποίησή της πριν από κάθε εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται τα πρώτα αποτελέσµατα της
δεύτερης συγκριτικής αξιολόγησης.

Νοµοθετικά µέτρα

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί εκτίθεται η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το άνοιγµα της
αγοράς στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Πίνακας 1 Μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή των οδηγιών

Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό αέριο

Πλήρως ανοικτή
αγορά

Έχει
προγραµµατι-
στεί πλήρες
άνοιγµα

∆εν έχει
καθοριστεί
ηµεροµηνία για
πλήρες άνοιγµα

Ύπαρξη
ρυθµιστικού
φορέα

Πλήρως ανοικτή
αγορά

Έχει
προγραµµατι-
στεί πλήρες
άνοιγµα

∆εν έχει
καθοριστεί
ηµεροµηνία για
πλήρες άνοιγµα

Ύπαρξη
ρυθµιστικού
φορέα

AT, FI, DE,
SE, UK

BE, DK, IR,
NL, PT, ES

FR, GK, IT,
LX

Σε όλα τα
κράτη µέλη
πλην της DE

AT, DE, UK,
BE, DK, IR,
IT, NL, ES,
SE

FR, LX,
(GK), (PT),
(FI)

Σε όλα τα
κράτη µέλη
πλην των
FR2 και DE

Από τον πίνακα προκύπτει ότι, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, µόνο τέσσερα κράτη
µέλη δεν προτίθενται να ανοίξουν πλήρως τις αγορές τους, και, µεταξύ αυτών, η Ιταλία
προβλέπει άνοιγµα της αγοράς για όλους τους καταναλωτές εκτός από τα νοικοκυριά µέχρι το
2004. Εποµένως, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι τώρα ανοικτή στον
ανταγωνισµό κατά 70% περίπου και το ποσοστό αυτό αναµένεται να ανέλθει σε 82% έως το
2005 ακόµη και αν δεν εφαρµοστούν τα µέτρα που συµφωνήθηκαν στη Βαρκελώνη. Για το
φυσικό αέριο, εκτός από τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, των οποίων οι
αγορές είναι αναδυόµενες ή µη συνδεδεµένες στο δίκτυο και όπου ισχύουν ορισµένες
εξαιρέσεις, όλα τα κράτη µέλη πλην της Γαλλίας και του Λουξεµβούργου προβλέπουν
πλήρες άνοιγµα της αγοράς. Κατά µέσον όρο, 80% της ζήτησης αερίου στην ΕΕ είναι σε
γενικές γραµµές ανοικτή στον ανταγωνισµό και προβλέπεται ήδη ότι το ποσοστό αυτό θα
ανέλθει σε 90% περίπου µέχρι το 2005. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά µέτρα, ο ρυθµιστικός
φορέας ανέλαβε προσφάτως αρµοδιότητα πρόσβασης στα δίκτυα φυσικού αερίου της
Αυστρίας και της Ιρλανδίας. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν σύστηµα
πρόσβασης που συνεπάγεται ανεξάρτητη ρύθµιση µε εξαίρεση τη Γερµανία για την
ηλεκτρική ενέργεια και τη Γερµανία και τη Γαλλία για το φυσικό αέριο.

                                                
1 SEC(2001) 1957, 3 ∆εκεµβρίου 2001
2 Ο ρυθµιστικός φορέας της Γαλλίας έχει συνάψει έναν ορισµένο αριθµό εκούσιων συµφωνιών µε

διαχειριστές των δικτύων µε σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς.
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Εφαρµογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια: Αναλυτική αξιολόγηση

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη έκθεση, σηµειώθηκε κάποια πρόοδος στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς γενικής λειτουργίας της αγοράς ιδίως στη
Γερµανία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες πτυχές που
συνεχίζουν να δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες:

• το γεγονός ότι το άνοιγµα των αγορών πραγµατοποιείται µε διαφορετικούς ρυθµούς
εξακολουθεί να περιορίζει το όφελος που θα µπορούσαν να αποκοµίσουν οι καταναλωτές
από τον ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα οι τιµές για τις µικρές επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά να είναι υψηλότερες από ότι θα έπρεπε. Η κατάσταση αυτή οδηγεί επίσης σε
στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών του τοµέα της ενέργειας καθιστώντας
δυνατές τις διασταυρούµενες επιδοτήσεις τη στιγµή που οι επιχειρήσεις αναδιαρθρώνονται
ώστε να καταστούν πανευρωπαϊκοί προµηθευτές·

• οι διαφορές στις τιµές πρόσβασης µεταξύ των διαχειριστών των δικτύων, οι οποίες
οφείλονται στην έλλειψη διαφάνειας λόγω ανεπαρκούς διαχωρισµού και µη
αποτελεσµατικής ρύθµισης, είναι δυνατόν να παρεµβάλλουν εµπόδια στον ανταγωνισµό·

• η σηµαντική ισχύς των υφιστάµενων στην αγορά επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας στις αγορές χονδρικής πώλησης και
εξισορρόπησης του ισοζυγίου, παρεµποδίζει την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων·

• η υποδοµή διασύνδεσης µεταξύ των κρατών µελών είναι ανεπαρκής και, σε περίπτωση
συµφόρησης, οι µέθοδοι κατανοµής της περιορισµένης δυναµικότητας δεν θεωρούνται
ικανοποιητικές.

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί συνοψίζεται η κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος σε σχέση µε
τις δυσκολίες που επισηµαίνονται ανωτέρω. Όπου οι υπάρχουσες δοµές ενδέχεται να έχουν
αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τα αντίστοιχα τετραγωνίδια
έχουν κόκκινο χρώµα, ενώ το πράσινο χρώµα σηµαίνει ότι επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να κριθεί η κατάσταση, τα τετραγωνίδια παραµένουν
λευκά. Όσο περισσότερα τετραγωνίδια έχουν χρωµατιστεί µε κόκκινο, τόσο λιγότερες είναι
οι πιθανότητες να αναπτυχθεί πλήρως ο ανταγωνισµός.
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Πίνακας 2 Εφαρµογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια
∆ηλωµένος
βαθµός
ανοίγµατος
της αγοράς
(%)

Ηµεροµην.
πλήρους
ανοίγµατος

∆ιαχωρισµός
διαχειριστών/
ιδιοκτήτων του
δικτύου
µεταφοράς

∆ιαχωρισµός
διαχειριστών
του δικτύου
διανοµής

Ρυθµιστικός
φορέας

Γενικά
τιµολόγια
χρέωσης
δικτύου

Όροι
εξισορρόπησης
ισοζυγίου που
ευνοούν την
είσοδο στην
αγορά

Αναλογία
των τριών
µεγαλύ-
τερων
επιχει-
ρήσεων
παραγωγής
(%)

Αυστρία 100 2001 Νοµικός Λογιστικός εκ των
προτέρων

άνω του µέσου
όρου µετρίως ευνοϊκοί 45

Βέλγιο 52 2003/7 Νοµικός Νοµικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο δυσµενείς 96 (2)

∆ανία 35 2003 Νοµικός Νοµικός εκ των
υστέρων

περί τον µέσο
όρο ευνοϊκοί 78

Φινλανδία 100 1997 Ιδιοκτησία ∆ιαχείριση εκ των
υστέρων

περί τον µέσο
όρο ευνοϊκοί 45

Γαλλία 30 - ∆ιαχείριση Λογιστικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 92

Γερµανία 100 1999 Νοµικός Λογιστικός NTPA1 άνω του µέσου
όρου µετρίως ευνοϊκοί 64

Ελλάδα 34 - Νοµικός\
∆ιαχείριση Λογιστικός εκ των

προτέρων
περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 97 (1)

Ιρλανδία 40 2005 Νοµικός\
∆ιαχείριση ∆ιαχείριση εκ των

προτέρων
περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 97 (1)

Ιταλία 45 κ.ε.ν.2 το 2004 Ιδιοκτ.\Νοµικ. Νοµικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 69

Λουξ. 57 - ∆ιαχείριση Λογιστικός εκ των
προτέρων

άνω του µέσου
όρου δυσµενείς α.α.

Κάτω
Χώρες 63 2003 Ιδιοκτησία ∆ιαχείριση εκ των

προτέρων
περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 59

Πορτογαλία 45 2003 Νοµικός Λογιστικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο µετρίως ευνοϊκοί 82

Ισπανία 55 2003 Ιδιοκτησία Νοµικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο ευνοϊκοί 83

Σουηδία 100 1998 Ιδιοκτησία Νοµικός εκ των
υστέρων

περί τον µέσο
όρο ευνοϊκοί 90

ΗΒ 100 1998 Ιδιοκτησία Νοµικός εκ των
προτέρων

περί τον µέσο
όρο ευνοϊκοί 36

1 NTPA=Negotiated third party access (πρόσβαση τρίτων µε διαπραγµάτευση) 2 κ.ε.ν= καταναλωτές εκτός
νοικοκυριών

Ο πίνακας εµφανίζει βελτιώσεις σε σχέση µε την πρώτη έκθεση όσον αφορά το
χρονοδιάγραµµα του ανοίγµατος των αγορών και το διαχωρισµό των δικτύων µεταφοράς.
Ωστόσο, από τη νέα στήλη που δείχνει το διαχωρισµό για τα δίκτυα διανοµής προκύπτει ότι η
κατάσταση δεν είναι γενικά ικανοποιητική. Τα τέλη πρόσβασης στο δίκτυο είναι ακόµη
υψηλά σε ορισµένα κράτη µέλη και, όπως φαίνεται, οι µηχανισµοί εξισορρόπησης
παραµένουν δυσµενείς για τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις. Η συγκέντρωση των αγορών
χονδρικής πώλησης εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα στα περισσότερα κράτη µέλη και,
εξαιρουµένης της Ιταλίας, η πρόοδος που έχει σηµειωθεί είναι περιορισµένη.

Εφαρµογή της οδηγίας για το φυσικό αέριο: Αναλυτική αξιολόγηση

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η πρόοδος που σηµειώθηκε από πέρυσι ήταν µικρότερη
εκείνης του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα σηµαντικότερα εµπόδια έχουν ως εξής:

• όπως και για την ηλεκτρική ενέργεια, προβληµατισµός σχετικά µε τους διαφορετικούς
ρυθµούς ανοίγµατος των αγορών·

• ακατάλληλες δοµές τιµολόγησης και µεγάλες και ακατανόητες διαφορές στα τιµολόγια
πρόσβασης στο δίκτυο µεταξύ χωρών και περιφερειών για µεταφορά και διανοµή, γεγονός
το οποίο δηµιουργεί εµπόδια στον ανταγωνισµό και αποτελεί πηγή εσόδων δυναµένων να
χρησιµοποιηθούν για διασταυρούµενες επιδοτήσεις·
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• έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη διαθεσιµότητα δυναµικού υποδοµής, τόσο σε
εσωτερικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και διαδικασίες δέσµευσης δυναµικού
που δεν επιτρέπουν σε τρίτους να διατηρήσουν την ευελιξία αλλαγής των πηγών
τροφοδοσίας τους µε φυσικό αέριο ή την πελατειακή τους βάση χωρίς να επιβαρύνονται
µε υψηλότερο κόστος·

• συγκέντρωση της παραγωγής και των εισαγωγών φυσικού αερίου σε λίγες µόνον εταιρείες
και αργή ανάπτυξη κέντρων συναλλαγών φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα οι
νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις να συναντούν τεράστιες δυσκολίες για την αγορά φυσικού
αερίου µε λογικούς όρους στη χονδρική αγορά·

• καθεστώτα εξισωτικού ισοζυγίου τα οποία είναι ασκόπως αυστηρά, δεν βασίζονται στις
συνθήκες της αγοράς και δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος της επιβάρυνσης.

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί συνοψίζεται η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε κράτος µέλος
αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία µε τον τρόπο που ακολουθήθηκε στο σχετικό µε
την ηλεκτρική ενέργεια τµήµα. Και στον πίνακα αυτό οι πρακτικές που ενδέχεται να
παρεµποδίσουν τον ανταγωνισµό σηµειώνονται µε κόκκινο και οι ευνοϊκές συνθήκες µε
πράσινο.

Πίνακας 3 Εφαρµογή της οδηγίας για το φυσικό αέριο
∆ηλωµένος
βαθµός
ανοίγµατος
της αγοράς
(%)

Ηµεροµηνία
πλήρους
ανοίγµατος

∆ιαχωρισµός
των
διαχειριστών
του δικτύου
µεταφοράς

∆ιαχωρισµός
των
διαχειριστών
του δικτύου
διανοµής

Ρυθµιστικός
φορέας

∆οµή των
τιµο-
λογίων
διανοµής

Γενικά
τιµολόγια
χρέωσης
δικτύου

∆ιαδικασία
δέσµευσης
δυναµικού

Όροι
εξισορ-
ρόπησης
ισοζυγίου
που
ευνοούν
την
είσοδο
στην
αγορά
Ν/Ο

Συγκέντρωση
σε αγορά
χονδρικής
πώλησης

Αυστρία 100 2002 Νοµικός Νοµικός εκ των
προτέρων

υπό επα-
νεξέταση α.α. µετρίως

ευνοϊκοί ευνοϊκοί ναι

Βέλγιο 59 2003/6 Νοµικός Νοµικός εκ των
προτέρων απόσταση κανονικά ευέλικτη µετρίως

ευνοϊκοί άγνωστο

∆ανία 35 2004 Νοµικός Νοµικός εκ των
υστέρων

ταχυδρο-
µείου* υψηλά µη ευέλικτη δυσµενείς ναι

Γαλλία 20 - Λογιστικός Λογιστικός α.α. απόσταση υψηλά µη ευέλικτη µετρίως
ευνοϊκοί ναι

Γερµανία 100 2000 Λογιστικός Λογιστικός NTPA1 απόσταση υψηλά µη ευέλικτη δυσµενείς µέτρια

Ιρλανδία 82 2005 ∆ιαχείριση ∆ιαχείριση εκ των
προτέρων

είσοδος-
έξοδος κανονικά ευέλικτη µετρίως

ευνοϊκοί άγνωστο

Ιταλία 96 2003 Νοµικός Νοµικός εκ των
προτέρων

είσοδος-
έξοδος κανονικά ευέλικτη ευνοϊκοί ναι

Λουξ. 72 - Λογιστικός Λογιστικός εκ των
προτέρων

ταχυδρο-
µείου* κανονικά ευέλικτη δυσµενείς ναι

Κάτω
Χώρες 60 2003 ∆ιαχείριση Λογιστικός υβριδικός απόσταση κανονικά ευέλικτη µετρίως

ευνοϊκοί ναι

Ισπανία 79 2003 Ιδιοκτησία Νοµικός εκ των
προτέρων

ταχυδρο-
µείου* κανονικά ευέλικτη ευνοϊκοί µέτρια

Σουηδία 47 2006 Λογιστικός Λογιστικός εκ των
υστέρων

ταχυδρο-
µείου* υψηλά ευέλικτη α.α. ναι

ΗΒ 100 1998 Ιδιοκτησία Ιδιοκτησία εκ των
προτέρων

είσοδος-
έξοδος κανονικά ευέλικτη ευνοϊκοί µέτρια

1 NTPA=Negotiated third party access (πρόσβαση τρίτων µε διαπραγµάτευση)
* τα τιµολόγια διανοµής δεν κυµαίνονται συναρτήσει της θέσης (postalised)

Η φετινή έκθεση είναι αποτέλεσµα λεπτοµερέστερης αξιολόγησης του τοµέα του φυσικού
αερίου, όπου εξετάζονται πρόσθετες παράµετροι όπως ο διαχωρισµός των διαχειριστών του
συστήµατος διανοµής, οι διαδικασίες δέσµευσης δυναµικού, οι όροι εξισορρόπησης
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ισοζυγίου καθώς και οι αγορές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου. Γίνεται επίσης
λεπτοµερής εκτίµηση των γενικών τιµολογίων των δικτύων.

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι ορισµένα κράτη µέλη, όπως το Βέλγιο, η Αυστρία και οι
Κάτω Χώρες σηµείωσαν πρόοδο όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα για το άνοιγµα της αγοράς,
και η Ισπανία, η Αυστρία και οι Κάτω Χώρες, όσον αφορά το διαχωρισµό. Άλλη
αξιοσηµείωτη εξέλιξη ήταν η εγκατάλειψη της οργάνωσης συλλογικών πωλήσεων εκ µέρους
των Νορβηγών παραγωγών φυσικού αερίου µετά την κίνηση διαδικασίας από την Επιτροπή.
Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, η πρόοδος που σηµειώθηκε είναι µικρότερη απ’ό,τι στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνέπειες του ανοίγµατος των αγορών για τους καταναλωτές

Τα εµπόδια που επισηµάνθηκαν ανωτέρω φαίνεται να επηρέασαν τον αντίκτυπο του
ανοίγµατος των αγορών στα κράτη µέλη. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί παρατίθενται το
σηµερινό επίπεδο και η τάση των τιµών για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Η
οµαδοποίηση των κρατών µελών έγινε σε συνάρτηση µε το κατά πόσο οι τιµές είναι χαµηλές,
µέτριες ή υψηλές σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, και µε το κατά πόσο αυξήθηκαν (>5%),
έµειναν σταθερές (±5%), ή µειώθηκαν (>5%) από την έναρξη της ισχύος των οδηγιών.

Πίνακας 4 Σύνοψη των επιπέδων των τιµών της ενέργειας: Ιανουάριος 2002
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μεγάλοι χρήστες Μικρές επιχειρήσεις Νοικοκυριά

τάση από
1/1999

Χα-
µηλά Μέτρια Υψηλά Χα-

µηλά Μέτρια Υψηλά Χα-
µηλά Μέτρια Υψηλά

Φθίνου-
σα SW LX UK

ES DE SW AT UK
IT

DE BE
LX GK AT ES

UK DE IT

Σταθερή FI FR NL PT FI PT ES
FR IR SW FI FR NL BE PT

LX

Ανοδική DK GK IT IR
BE DK NL GK DK IR

Αυστρία: δεν διατίθενται στοιχεία

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Μεγάλοι χρήστες Μικρές επιχειρήσεις Νοικοκυριά

τάση από
7/2000

Χα-
µηλά Μέτρια Υψηλά Χα-

µηλά Μέτρια Υψηλά
Χα-
µηλά

Μέτρια Υψηλά

Φθίνου-
σα FR DK LX SW

ES DK SW ES DK

Σταθερή BE BE LX
IR IT IR UK

LX
AT
BE ES IT

Ανοδική AT UK
IT DE UK NL FR DE AT NL DE SW

FR

Ιρλανδία, Κάτω Χώρες: δεν διατίθενται στοιχεία

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, η τάση των τιµών παρουσιάζει
στρέβλωση λόγω της ρυθµιστικής εξισορρόπησης των τιµολογίων διανοµής µεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών πελατών. Αυτό συνέβη επί παραδείγµατι τα τελευταία χρόνια για την
ηλεκτρική ενέργεια στην Ιταλία και στην Ιρλανδία. Λόγω της εξισορρόπησης αυτής είναι
δύσκολο να συναχθούν συµπεράσµατα για τις συνέπειες του ανοίγµατος των αγορών στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, διαπιστώνεται ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και την
Αυστρία οι τιµές έχουν µειωθεί για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ως αποτέλεσµα του
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πλήρους ανοίγµατος των αγορών, ενώ στη Σουηδία και στη Φινλανδία παρατηρείται επίσης
πτώση των τιµών ή σταθεροποίησή τους σε χαµηλά επίπεδα. Στα άλλα κράτη µέλη υπάρχει
συνήθως µια κατηγορία για την οποία οι τιµές είτε δεν έχουν ελαττωθεί είτε έχουν αυξηθεί.

Για το φυσικό αέριο, φαίνεται ότι, µε εξαίρεση την ∆ανία, οι µειώσεις των τιµών για τους
µεγάλους χρήστες έχουν συνήθως αντισταθµισθεί από τη χρέωση υψηλών ή αυξανόµενων
τιµών στις µικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτό ισχύει στη Γαλλία, την Ισπανία και
τη Σουηδία. Επίσης διαπιστώνεται ότι το µη ουσιαστικό άνοιγµα της αγοράς φυσικού αερίου
στη Γερµανία οδήγησε σε υψηλές και αυξανόµενες τιµές για όλες τις κατηγορίες
καταναλωτών. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε το πλήρες και ουσιαστικό άνοιγµα των αγορών οι
τιµές για τα νοικοκυριά διατηρήθηκαν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.

Πίνακας 5 Εκτιµήσεις αλλαγής για την περίοδο 1998-2001

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Επιλέξιµοι µεγάλοι
βιοµηχανικοί χρήστες

Μικρές επιχειρήσεις/
νοικοκυριά

Επιλέξιµοι µεγάλοι
βιοµηχανικοί χρήστες

Μικρές επιχειρήσεις/
νοικοκυριά

αλλαγή
αλλαγή ή
επαναδια-

πραγµάτευση
αλλαγή

αλλαγή ή
επαναδια-

πραγµάτευση
αλλαγή

αλλαγή ή
επαναδια-

πραγµάτευση
αλλαγή

αλλαγή ή
επαναδια-

πραγµάτευση
Αυστρία 20-30% άγνωστο 5-10% άγνωστο <2% άγνωστο µη επιλέξιµα
Βέλγιο 2-5% 30-50% µη επιλέξιµα άγνωστο άγνωστο µη επιλέξιµα
∆ανία άγνωστο >50% µη επιλέξιµα 2-5% άγνωστο µη επιλέξιµα
Φινλανδία άγνωστο >50% 5-10% 10-20% µη επιλέξιµοι µη επιλέξιµα
Γαλλία 10-20% άγνωστο µη επιλέξιµα 20-30% άγνωστο µη επιλέξιµα
Γερµανία 20-30% >50% 5-10% 10-20% <2% άγνωστο <2% άγνωστο
Ελλάδα ουδέν nil. µη επιλέξιµα µη επιλέξιµοι µη επιλέξιµα
Ιρλανδία 10-20% άγνωστο µη επιλέξιµα 20-30% άγνωστο ω
Ιταλία >50% 100% µη επιλέξιµα 10-20% άγνωστο 2-5% άγνωστο
Λουξεµβούργο 10-20% >50% µη επιλέξιµα 5-10% 100% µη επιλέξιµα
Κάτω Χώρες 20-30% 100% µη επιλέξιµα 30-50% άγνωστο µη επιλέξιµα
Πορτογαλία 5-10% άγνωστο µη επιλέξιµα µη επιλέξιµοι µη επιλέξιµα
Ισπανία 10-20% >50% µη επιλέξιµα 20-30% άγνωστο µη επιλέξιµα
Σουηδία άγνωστο 100% 10-20% >50% <2% άγνωστο µη επιλέξιµα
Ηνωµ. Βασίλειο >50% 100% 30-50% α.α. >50% άγνωστο 30-50% >50%

Πηγή: Eurostat, πληροφορίες που προέκυψαν από σχετική έρευνα.

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται εκτιµήσεις για το βαθµό δραστηριότητας των καταναλωτών
από πλευράς αλλαγής προµηθευτή ή επαναδιαπραγµάτευσης της σύµβασης. Όσον αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια, διαπιστώνεται ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη, η πλειονότητα των
επιλέξιµων µεγάλων βιοµηχανικών χρηστών επωφελήθηκαν της δυνατότητας να
αναζητήσουν νέους προµηθευτές, αν και τελικά επέλεξαν να διατηρήσουν τους
προηγούµενους. Για τους µικρότερους πελάτες, σηµειώνεται ότι κατά το παρελθόν έτος
παρατηρήθηκε αύξηση του βαθµού αλλαγής προµηθευτών στη Γερµανία και την Αυστρία.

Για το φυσικό αέριο, ο βαθµός δραστηριότητας των καταναλωτών είναι εν γένει λιγότερο
ικανοποιητικός. Κάποια πρόοδος σηµειώθηκε στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία
όσον αφορά τους µεγάλους χρήστες. Για τους µικρούς καταναλωτές όµως, µόνο το Ηνωµένο
Βασίλειο ήταν µέχρι σήµερα σε θέση να προσφέρει ουσιαστική εναλλακτική επιλογή σε
βαθµό ανάλογο εκείνου της ηλεκτρικής ενέργειας.

Θέµατα δηµόσιας υπηρεσίας

Για την παρούσα έκθεση συγκεντρώθηκε ευρύτερο φάσµα πληροφοριών από τα κράτη µέλη
σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της διατήρησης της δηµόσιας
υπηρεσίας σε µια ανταγωνιστική αγορά. Από τις πληροφορίες αυτές προκύπτει ότι τα κράτη
µέλη έχουν επίγνωση της ανάγκης να διασφαλισθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού, να
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προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο σύνολο των καταναλωτών και να
λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Κοινότητας. Μεταξύ των βασικών
θεµάτων που απασχολούν τα κράτη µέλη περιλαµβάνονται τα εξής:

• οι προοπτικές, σε ορισµένες περιοχές όπως οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ιρλανδία, όσον
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και περισσότερο
µακροπρόθεσµα ζητήµατα σχετικά µε τον εφοδιασµό σε φυσικό αέριο προερχόµενο από
χώρες εκτός της ΕΕ·

• η συνεχής µέριµνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χαµηλού εισοδήµατος καταναλωτές θα
επωφελούνται από τον ανταγωνισµό και θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην
ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιµές και ότι η διακοπή της παροχής θα αντιµετωπίζεται
µόνο ως έσχατη λύση·

• τα µέτρα για την αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και για την προώθηση
της διαχείρισης της ζήτησης.

Από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε καταναλωτές προέκυψε ότι είναι ιδιαίτερα
ικανοποιηµένοι από την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών3. ∆ιατυπώθηκαν ωστόσο
ορισµένες επιφυλάξεις λόγω των δυσκολιών που συναντούν τα νοικοκυριά όσον αφορά τη
σωστή σύγκριση των τιµών και την αντιµετώπιση επιθετικών εµπορικών τεχνικών. Οι
δυσκολίες αυτές καθώς και η ζωτική σηµασία της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος που συνιστά η τροφοδοσία σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο,
επιβάλλουν να συνεχιστεί η ρύθµιση των τοµέων αυτών από τις δηµόσιες αρχές µετά τη θέση
σε εφαρµογή των σχετικών µε το άνοιγµα των αγορών µέτρων.

Γενικά συµπεράσµατα

Η παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά ότι το πλήρες άνοιγµα της αγοράς, σε
συνδυασµό µε κατάλληλα διαρθρωτικά µέτρα για το διαχωρισµό και τη ρύθµιση του τοµέα,
είναι απαραίτητο για να επωφεληθούν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών. Είναι εξάλλου
προφανές ότι σε αγορές που δεν είναι πλήρως και ουσιαστικά ανοικτές, οι µικρότεροι
καταναλωτές δεν µπορούν να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους µε αποτέλεσµα να
βρίσκονται σε δυσµενέστερη κατάσταση.

                                                
3 “Etude sur les services d’interet economic general aupres des citoyens des 15 pays de l’Union Européene”

Γ∆ Εσωτερική αγορά και Γ∆ Υγεία και προστασία των καταναλωτών.


