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ΔΙΑΓΩΓΗ 

  Ζ ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ φισλ ησλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν . Οη 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή έρνπλ κεηαηξέςεη ηα ζέκαηα ελέξγεηαο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο , θαη ζπλεπψο νη εγεζίεο ησλ θξαηψλ δξνπλ θαη απνθαζίδνπλ κε 

γλψκνλα ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ηνπο. Γηεζλείο ζεζκνί 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπληνληζκφ ησλ δηεζλψλ 

δξάζεσλ, κε ηε ζέζπηζε δηεζλψλ θαλφλσλ ,ηζφηηκα, ηζρχνληεο γηα φια ηα θξάηε πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο νληφηεηεο απφ ην παγθφζκην ζχζηεκα θξαηψλ. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θιίκαηνο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαζχλδεζεο φισλ ησλ θξαηψλ, 

ε ΔΔ δεκηνχξγεζε ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο γηα λα ζπληνλίζεη 

ζεζκνζεηεκέλα ηηο δξάζεηο ηεο. θνπφο ηεο έγηλε ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο ,κέζα απφ ηελ νπνία ζα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή ηεο 

αζθάιεηα. 

   Ζ  Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ζέηεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ θεθηεκέλνπ απφ ηα θξάηε  

κέιε ηεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ ζπγθεληξσηηθά, λα απνδψζνπλ ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. 

   Ζ ΔΔ δεκηνχξγεζε ζπλεξγαζίεο θαη δηαζπλδέζεηο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη κε ηξίηεο ρψξεο  γηα λα επηηχρεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

ελεξγεηαθή ηεο ζηξαηεγηθή , πηνζεηψληαο ην ξίζθν , απνηπρίαο ησλ ηξίησλ ρσξψλ λα 

εθαξκφζνπλ ην ελεξγεηαθφ θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Έλα ξίζθν αμηφινγν αλ ζθεθηεί 

θαλείο ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ιάβεη ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

   Ζ παξνχζα κειέηε, ζα εμεγήζεη ηνπο φξνπο ησλ δηεζλψλ ζεσξηψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ησλ θξαηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηα 

ππφινηπα θξάηε. Έπεηηα ζα νξηνζεηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη  

ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Θα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα ε ίδξπζε ηεο  Δλεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη, ζα νξηνζεηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο ,ζα 

γίλεη απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο θαη ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη δξάζεηο ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλψλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ ησλ κειψλ ηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηε 

παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα  αιιά δελ απνηεινχλ κέιε ηεο ΔΔ. Θα γίλεη αλαθνξά ζην 

βαζκφ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν αιιά θαη ζηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο ηνπο σο κέιε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. Σέινο, ζα αμηνινγεζεί ε 

δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ αλά ηνκέα ελέξγεηαο, ελψ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα ζε απηήλ ηελ κειινληηθή 

ζπλεξγαζία. Κιείλνληαο  ηε κειέηε , ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηψξα εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο. 
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Κεθάιαην 1 

Θεσξίεο Γηεζλώλ ρέζεσλ 

1.1   Πνηα ζεσξία Γηεζλώλ ζρέζεσλ απνηειεί ην θηλεηήξην κνριό γηα ηελ 

ζρεδηαδόκελε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο Κνηλόηεηαο . 

  Σα θξάηε κέζα ζηε  πάξνδν ησλ ρξφλσλ , επηδηψθνπλ ηε θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπο 

κέζα ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ , κε ζθνπφ ηελ παγίσζε ηεο  χπαξμεο ηνπο θαη 

θπζηθά ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν ηνπο , σο νληφηεηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα κεηαθξάζηεθε κε ζεσξίεο 

Γηεζλψλ ρέζεσλ πνπ  ζεκειηψζεθαλ απφ κεγάινπο ζεσξεηηθνχο αλά ηνλ θφζκν . 

1.1αΡεαιηζκόο  

  ηε ξεαιηζηηθή ζεσξία  ,ηα θξάηε είλαη νη θπξίαξρνη παξάγνληεο ηνπ άλαξρνπ θαη 

αληαγσληζηηθνχ Γηεζλνχο ζπζηήκαηνο  φπνπ επηθξαηεί θφβνο θαη αλαζθάιεηα θαη σο 

εθ ηνχηνπ , κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ε επηβίσζεο ηνπο .Με άιια ιφγηα  ε ζεσξία 

ηνπ ξεαιηζκνχ ζέιεη ηα θξάηε λα κάρνληαη γηα ηελ παγίσζε ηεο ζέζεο ηνπο  ζην 

επξχηεξν δηεζλέο ζχζηεκα, κηα ζέζε ζρεηηθή κε ηε ζέζε ησλ ινηπψλ αληαγσληζηψλ 

θξαηψλ . Κπξίαξρν εξγαιείν ζηε θαξέηξα ηνπο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε  ηζρχνο  ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ ηα θξάηε , λα επεξεάδνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ φηη εθείλνη κπνξνχλ .Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ηζρχο είλαη ε 

ζηξαηησηηθή, ν έιεγρνο ησλ πφξσλ θαη ε πνιηηηθή επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη έλα 

θξάηνο ζε έλα άιιν (Waltz,1979).     

  Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ νξζή εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηελ πξφηεξε 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηνπο εγέηεο ησλ θξαηψλ, γηα λα απνθξνπζηνχλ δξάζεηο 

αληίπαισλ θξαηψλ έλαληη ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο-εζληθήο αζθάιεηαο (Jackson-

Sorensen ,2006). Μέζα ζε απηφ ην απζηεξφ πιαίζην ζπκπεξηθνξάο φπσο ην νξίδεη ν 

ξεαιηζκφο είλαη ινγηθφ επαθφινπζν, νη  δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ λα 

κελ απνιακβάλνπλ θακία εκπηζηνζχλε απφ ηνπο ξεαιηζηέο ζεσξεηηθνχο, αθνχ 

ζέηνπλ αμησκαηηθά ην δεδνκέλν φηη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ .Ωο εθ ηνχηνπ νη θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ θαη έρνπλ 

δηεζλή ηζρχ , νπζηαζηηθά, δελ ππνβνεζνχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε ζπλχπαξμε ησλ θξαηψλ 

κέζα ζην Γηεζλέο ζχζηεκα (Κνπζθνπβέιεο ,2010) 

1.1βΝενξεαιηζκόο ή δνκηθόο ξεαιηζκόο  

  Ο λενξεαιηζκφο απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη πξνήιζε σο ζπλέπεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηψλ κέζα ζην Γηεζλέο χζηεκα. Αθνινπζεί ηηο ίδηεο αξρέο ηνπ 

ξεαιηζκνχ γηα εζληθή θπξηαξρία , επηβίσζε θαη εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο 

αιιά παξάιιεια επηζεκαίλεη ηελ επίδξαζε ηεο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ . χκθσλα κε φζα έγξαςε ν Kenneth  Waltz ζην έξγν ηνπ 

«Θεωρία διεθνούς Πολιηικής» ε αξρή ηεο απηνξξχζκηζεο ηνπ Γηεζλνχο πζηήκαηνο 

είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θαη απνηξέπεη ηνλ πφιεκν ή δηαηεξεί  
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ηε θαηάζηαζε εηξήλεο .Ζ αξρή απηή βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο αλάκεζα ζηα 

θξάηε θαη νπνηαδήπνηε αλαδηαλνκή ηεο ζα είλαη εθείλε ε αηηία πνπ ζα δηαηαξάμεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ Γηεζλνχο πζηήκαηνο. Ζ αλάγθε φκσο γηα ηελ χπαξμε 

ζηαζεξφηεηαο ζα απηνξξπζκίζεη  ην χζηεκα θαη ζα ην επαλαθέξεη ζε κηα λέα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο , φπνπ ελδερνκέλσο ζα αλαδπζνχλ λέα ηζρπξά θξάηε  γηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ άιια ήδε ηζρπξά. Βνήζεηα ζε απηή ηελ ξχζκηζε ζα δψζνπλ νη 

δηεζλείο ζεζκνί θαη νξγαληζκνί νη νπνίνη ζηνλ λενξεαιηζκφ , απνθηνχλ ζεκαληηθή 

ππφζηαζε θαη ινγίδνληαη σο ξπζκηζηέο ηνπ Γηεζλνχο πζηήκαηνο κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ ζέηνπλ θαη ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηνπο ηζφηηκα. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ 

λενξεαιηζκνχ απφ ηνλ ξεαιηζκφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη 

πνιηηηθέο ελφο θξάηνπο δελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  

ζην Γηεζλέο χζηεκα . 

   Έλα λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεη ν λενξεαιηζκφο , είλαη  ε χπαξμε  ηεο εζηθήο ζηε 

δηεζλή πνιηηηθή ζθελή , ε νπνία αλαγλσξίδεη ηα θξάηε σο ηζφηηκα , θπξίαξρα θαη 

θαλέλα άιιν θξάηνο δελ κπνξεί λα επεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηνπ (Jackson-

Sorensen,2006). Δπίζεο ε εζηθή επζχλε πνπ έρεη έλα θξάηνο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο 

ηνπ , είλαη φκνηα κε ηελ εζηθή επζχλε πνπ έρεη ην έλα θξάηνο πξνο ην  άιιν. Σν 

γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλαλ γεληθά παξαδεθηφ θαλφλα απφ φια ηα κέιε 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλνπλ ηα 

θξάηε, λα κελ πξνθαινχλ ην ζάλαην ή ηε δπζηπρία άιισλ αλζξψπσλ ζε άιια θξάηε 

ρσξίο ιφγν . Σν ξπζκηζηηθφ απηφ πιαίζην θαηαλαγθαζηηθά νδεγεί ην Γηεζλέο 

χζηεκα ζε ηζνξξνπία, ρσξίο ερζξνπξαμίεο αλάκεζα ζηα θξάηε απνδεηθλχνληαο έηζη 

ηελ άκεζε επηξξνή πνπ έρεη ε δηεζλήο ζπγθπξία(εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ) ζηε πνιηηηθή 

ελφο θξάηνπο. 

1.1γΦηιειεπζεξηζκόο  

  Ο θηιειεπζεξηζκφο απνξξίπηεη ηηο κνλφπιεπξεο απφςεηο ησλ ξεαιηζηψλ ελψ 

πεγαίλεη θαη έλα βήκα παξαπέξα ηε λενξεαιηζηηθή ζεψξεζε , αθνχ αμηψλεη φηη  ην 

Γηεζλέο χζηεκα , ε δνκή ηνπ, θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ζεζκνί είλαη ην κίγκα 

ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αξκνληθή ζπλχπαξμε ηα θξάηε, κηαο θαη έρνπλ 

φια θνηλφ ζπκθέξνλ ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο .Ζ ζπλχπαξμε απηή εδξαηψλεηαη κέζα 

απφ ηελ επηθνηλσλία ησλ θξαηψλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 

ην εκπφξην θαη ε νηθνλνκία , ελψ ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο πεξλά κέζα  

απφ ηε παξαδνρή φισλ  ησλ θξαηψλ φηη νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ιπζνχλ ρσξίο 

ερζξνπξαμίεο κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε ζπκθσλία .Οπζηαζηηθά ηίζεηαη έλα 

ζπκπεξηθνξηθφ πιαίζην γηα ηα θξάηε κέζα ζην νπνίν ππάξρεη αξκνλία ησλ  

ζπκθεξφλησλ ηνπο (μερσξηζηά γηα θάζε ηνκέα ) πνπ δηαηεξείηαη κε ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ επηθνηλσλία(Carr, 2000). 

   Παξαηεξψληαο ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ζα δνχκε φηη νη εκπνξηθέο θαη γεληθά νη 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο ησλ θξαηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα , 

αληηθαηέζηεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξήζε ηεο βίαο σο κέζν γηα ηε εμαζθάιηζε ηεο 

εζληθήο θπξηαξρίαο θαη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ πιένλ 

δεκηνπξγνχληαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ . 



Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΑ ΕΤΡΩΠΗ        ~ 7 ~ 
 

  Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ θξαηψλ δεκηνπξγεί κηα ζηαζεξφηεηα ζε έλα κε βίαην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη ππεξεζληθνί παίθηεο απνθηνχλ νινέλα θαη απμαλφκελε 

επηξξνή ζηα πνιηηηθά πεπξαγκέλα θάζε ρψξαο( Jackson- Sorensen ,2006). 

1.1δ)Η ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο 

  Ζ ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο έρεη λα θάλεη κηα ηελ ακνηβαία δηαζχλδεζε ησλ 

θξαηψλ ππφ ηε ζπλζήθε φηη νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηηο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη ην αληίζηξνθν.  

Αληηιακβαλφκαζηε  φηη ε ζεσξία απηή, πεξηπιέθεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο , αθνχ είλαη εκθαλέο  φηη ε ηζρχο (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ηεο ) ζα θέξεη απνηέιεζκα γηα ην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ, κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ (πρ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ) , 

ππεξεζληθψλ ζεζκψλ  (πρ πνιπεζληθέο )θαη  πνιηηηθψλ ειίη. Βιέπνπκε ινηπφλ ηελ 

κεηεμέιημε ηεο ζεσξίαο ηεο αιιειεμάξηεζεο ζε κηα ζεσξία ζχλζεηεο 

αιιειεμάξηεζεο κε πνιχπινθα ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο (Kepohane et al,2001) 

1.2) Δθαξκνγή ζεσξηώλ Γηεζλώλ ζρέζεσλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηώλ 

  Ο Ζ. Κνπζθνπβέιεο ζην έξγν ηνπ «Ειζαγωγή ζηις Διεθνείς ζχέζεις», παξαηεξεί φηη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα νδεγεζήθακε ζε θηιειεπζεξηζκφ κε παξάιιεινπο ζπκβηβαζκνχο 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο, ράξηλ ηεο αλάγθεο επηβίσζεο θξαηψλ (ξεαιηζηηθή αξρή ) κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πνπ  ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ 

ιαψλ. 

  Ζ ηάζε γηα πεξηζζφηεξε εζηθή ζηελ πνιηηηθή , νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ξεαιηζκνχ σο εζηθνχ νδεγνχ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη ζηελ επηθξάηεζε 

ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Παξφια απηά φκσο ε βαζηθή αξρή 

ηνπ ξεαιηζκνχ γηα εζληθή αζθάιεηα θαη επηβίσζε παξακέλεη σο βαζηθή αμία ζε θάζε 

κίγκα πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ(Keohane,2012) 

Μεηά θαη ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη δελ ππάξρεη κηα 

ζαθήο θαη μεθάζαξε ζεσξία ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε , κέζα ζην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο αιιά νπζηαζηηθά έλα κίγκα 

ζεσξηψλ πνπ πεξηπιέθεη θαη ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπο. Θα έιεγε θαλείο φηη ε πνιηηηθή 

ηνπο, αθνινπζεί ην κέγεζνο ηεο ηζρχνο ηνπο .Γηα παξάδεηγκα , ηα ιηγφηεξν ηζρπξά 

θξάηε αθνινπζνχλ πνιηηηθέο ζπλεξγαζίαο κε έληνλεο εμαξηήζεηο απφ άιια θξάηε 

βαζηδφκελα ζηελ εζηθή (φια ηα θξάηε είλαη θπξίαξρα θαη ηζφηηκα ) πνπ εηζάγεη ν 

λενξεαιηζκφο θαη ζηηο αξρέο ηεο θηιειεχζεξεο ζθέςεο πνπ ζέινπλ ηα πξνβιήκαηα λα 

ιχλνληαη κε ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία κηαο θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχο είλαη 

πεξηνξηζκέλε.  

  Ζ εμάξηεζε ηψξα , πνπ αλαθέξζεθε  ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ιακβάλεη ηε 

κνξθή ηεο αιιειεμάξηεζεο , αθνχ ε ζρέζε είλαη  ακθίπιεπξε , θαζψο θαη ην ηζρπξφ 

θξάηνο έρεη φθεινο λα δηαηεξεζεί ε εμάξηεζε ηνπ κηθξφηεξνπ θξάηνπο απφ απηφ,  γηα 

λα παγηψζεη ηελ ηζρχ ηνπ . 
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  Αληηιακβαλφκαζηε  φηη δε κπνξεί θάπνηνο λα ραξαθηεξίζεη απφιπηα ηελ ζεσξία 

δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα θξάηε ,γηα ην ιφγν  φηη, κε ηνλ έλαλ ε ηνλ 

άιιν ηξφπν, φιεο νη ζεσξίεο κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινθαιχπηνληαη. 

1.3)Θεζκηθόο θηιειεπζεξηζκόο  

  Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο καο έρεη δείμεη φηη νη δηεζλείο ζεζκνί 

απνθηνχλ νινέλα θαη απμαλφκελε επηξξνή ζην παγθφζκην ζχζηεκα θξαηψλ, 

θαζνδεγψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα απφ ξπζκηζηηθά θαλνληζηηθά πιαίζηα πνπ 

νξίδνπλ. Κη απηφ γηαηί ηα θξάηε ,εθφζνλ αλαγλσξηζηνχλ σο απηφλνκεο νληφηεηεο, 

αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ. Οη δηεζλείο 

ζεζκνί δεκηνπξγήζεθαλ σο εξγαιεία δηνίθεζεο ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

θαη πιένλ  απνηεινχλ ηνπο αξσγνχο ζηε δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο. Θέηνπλ λνκηθά 

πιαίζηα δξάζεο , κε γλψκνλα ηηο θηιειεχζεξεο αξρέο, ζε ηνκείο θνηλνχ ζπκθέξνληνο 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηεζλείο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιία. Απηή ε 

δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο, απνηειεί έλαλ θνηλσληθφ ζθνπφ ησλ ζεζκψλ, αθνχ ε 

λνκηκφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ, 

εληζρχνπλ ην αίζζεκα δηθαίνπ. Μεηψλνπλ έηζη ηηο δηακάρεο, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

φινη αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο, ηζφηηκα, θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη θαη ε αίζζεζε 

ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ( Keohane et al,2001). Οη δηεζλείο νξγαληζκνί 

απνηεινχλ ηνπο εγγπεηέο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κέζα 

απφ  ηα λνκηθά πιαίζηα ακνηβαίσλ ζπκβηβαζκψλ θαη ζπλαηλέζεσλ πνπ εδξαηψλνπλ.    

  Γηα λα αληηιεθζνχκε ηε δπλακηθή ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ αξθεί λα εληνπίζνπκε ην 

βαζκφ ηεο ζεζκνπνίεζεο κηαο νκάδαο θξαηψλ, δειαδή ην βαζκφ εθείλν ζηνλ νπνίν ε 

νκάδα ησλ θξαηψλ έρεη πηνζεηήζεη απφ θνηλνχ θαλφλεο θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ΔΔ , ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη ηφζν εληαηηθά 

κε ηε δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, ζε ηέηνηνβαζκφ, πνπ 

πιένλ δηακνηξάδνληαη θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Jackson-Sorensen ,2006).   

  Ζ δεκηνπξγία ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ (πρ ΟΖΔ) βνήζεζε ηελ είζνδν ησλ αλίζρπξσλ 

θξαηψλ ζην δηεζλέο ζηεξέσκα θαη ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο .Έθεξε θνληά ηηο 

αλαπηπγκέλεο κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ, γεγνλφο πνπ κείσζε ην θφβν θαη ηελ αληηπαιφηεηα ηνπο, ελψ νη 

νηθνλνκηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο 

ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί (πρ  ΠΟΔ)  ( Keohane et 

al,2001). 

  Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν ζεζκηθφο θηιειεπζεξηζκφο πνπ θαζηεξψλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηε  ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ ηεο αξκνλίαο ησλ ζπκθεξφλησλ. Αλαγλσξίδεη  γηα παξάδεηγκα ηελ 

επηξξνή ηεο πνιηηηθήο ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ελψ ηαπηφρξνλα κειεηά θαη ηε  

δηαζχλδεζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε νηθνλνκηθή ηζρχο  ελφο θξάηνπο κε ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα  (Keohane ,2012). 
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1.4)Δλεξγεηαθή πνιηηηθή- Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ησλ θξαηώλ.  

  Σελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη γεγνλφο φηη ε ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ έρνπλ 

αλαδεηρζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηφζν γηα ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ θξαηψλ φζν θαη 

γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηα θξάηε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά ηα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα απέθηεζαλ κηα πνιηηηθή δηάζηαζε, παξάιιειε κε ηε 

πξαγκαηηθή ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηε ζπδήηεζε ,γηα ηελ  ελέξγεηα ,ζε ζπδήηεζε κε ηε 

ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο γηα έλα θξάηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Πνισλία ε 

νπνία έρεη πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηε Ρσζία αιιά σζηφζν πξνκεζεχεηαη αέξην 

απφ ηελ ηειεπηαία. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο 

θπβέξλεζεο Μπνπο ην 2006,ε αζθάιεηα ζηελ ελέξγεηα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην 

ΝΑΣΟ, δίλνληαο ζηα ελεξγεηαθά ζέκαηα κηα κνξθή γεσπνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα θάζε θξάηνπο(Casier,2011). Ζ ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη, 

αθνξά ζε πνηα πνιηηηθή ζθέςε, ηε ξεαιηζηηθή ,ηε λενξεαιηζηηθή ή ηε θηιειεχζεξε, 

βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θάζε θξάηνπο. 

  ε γεληθέο γξακκέο ε δηεζλήο ελεξγεηαθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο παξαγσγνχο λα πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εθείλεο, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε αγνξά ελέξγεηαο -αθνχ έρνπλ 

εμαζθαιηζκέλε ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή απηνλνκία ζε φηη αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο 

αλάγθεο - βάδνληαο εκπφδηα ζε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο παξαγσγνχο θαη επηδηψθνληαο 

λα απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο .Απηνκάησο απηφ 

ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο αιιά ζπγρξφλσο  θαη ζηνρνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ρψξεο-θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηνπο (κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ελεξγεηαθή απηνλνκία 

ηνπο ) ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο, ππφ ηνπο φξνπο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ , κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο παξαγσγνχο έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, πξνηάζζνληαο ην επηρείξεκα ηνπ αληαγσληζκνχ(Stoddarda,2013). 

  Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηβάιινληνο, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη 

ηα δεηήκαηα ελέξγεηαο θαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ, είλαη πνιπζχλζεηα 

ζέκαηα ην νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κνλνκεξψο θαη απφ 

κηα ζεσξεηηθή καηηά αθνχ νη κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη είλαη δηαθνξεηηθέο θαη 

πνηθίιεο . 

 

Κεθάιαην  2 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ  

2.1 ) Η έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο  

  Ζ θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, έθαλε θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλή 

ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε ζηαζεξήο παξνρήο ελέξγεηαο, αθνχ ρψξεο πνπ 

ζηήξηδαλ ηελ νηθνλνκία ηνπο, θαηεμνρήλ, ζηηο εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ ηηο 
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ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ , βξέζεθαλ μαθληθά λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο  

ηνπο αλάγθεο θαη λα απνηεινχλ ππνρείξην  ησλ ρσξψλ-παξαγσγψλ. Απηή ε 

αβεβαηφηεηα επηηάρπλε ηε ζθέςε ησλ πνιηηηθψλ ζρεδηαζηψλ γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ 

θαη πιάλσλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα ελέξγεηαο απφ 

νπνηνλδήπνηε πάξνρν ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη αμηφπηζηα ελέξγεηα (Kruyt et al , 

2009). 

  ήκεξα ε ελέξγεηα, απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ , ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε άκεζε επηξξνή ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη ζπλδέζεη ηελ ελέξγεηα κε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ θξαηψλ, πνιηηηθή (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή), νηθνλνκία, 

επηζηήκε θηι θαη ζπλεπψο νη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθέο ησλ θξαηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

(Lesbirel,2004). 

  Γηα λα πεξηγξαθεί ε παξαπάλσ ζχλδεζε ηεο ελέξγεηαο κε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη θαη επέθηαζε ησλ θξαηψλ πηνζεηήζεθε ν φξνο 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Ο φξνο απηφο, πεξηγξάθεη ηελ απξφζθνπηε θαη αλεκπφδηζηε 

πξφζβαζε ζηηο πεγέο ελέξγεηαο  γεγνλφο ην νπνίν παξάιιεια κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ κε ελέξγεηα ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θάζε θξάηνπο (Haghighi , 2007). Κη απηφ γηαηί φπσο ιέεη θαη ν Carr  ζην 

έξγν ηνπ «η Εικοζαεηής κρίζη 1919-1939» , κηα αλεπηπγκέλε θαη ηζρπξή νηθνλνκία , 

απνηειεί απηνζθνπφ γηα ηε ζρεδηαδφκελε δηεζλή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο, ζηε 

πξνζπάζεηα ηνπ λα απνθηήζεη ηε κέγηζηε δπλαηή ηζρχ. Μηα ηέηνηα νηθνλνκία 

επηηξέπεη ζηνπο θπβεξλήηεο ηεο, λα ζρεδηάζνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, απφ 

εμσηεξηθέο απεηιέο ,  κέζα ζην νπνίν ζα επεκεξεί ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηνπο. 

  Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα απέθηεζε κηα δηηηή έλλνηα κηαο θαη αθνξά ηφζν ηηο ρψξεο 

θαηαλαισηέο φζν θαη ηηο ρψξεο παξαγσγνχο .Απφ ηελ πιεπξά ησλ ρσξψλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα απαηηεί πνιηηηθέο πνπ ζα βξίζθνπλ ηξφπνπο 

απξφζθνπηεο πξνκήζεηαο ελέξγεηαο ζε ινγηθφ θαη  πξνζεγγίζηκν θφζηνο, θαη  ηελ  

εμαζθάιηζε (αθφκε θαη κε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο) ηεο χπαξμεο αθελφο θαη ηεο 

επάξθεηαο αθεηέξνπ ησλ απαξαίηεησλ πεγψλ ελέξγεηαο (Chester,2009). 

Οπζηαζηηθά γηα ηηο ρψξεο θαηαλαισηέο πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή πξνζπάζεηα 

ηζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο ηεο ελέξγεηαο κε παξάιιειε πξνζπάζεηα 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ξίζθνπ δηαθνπήο παξνρήο ελέξγεηαο απφ ηελ ρψξα παξαγσγφ. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ,εθείλε ηνπ πξνκεζεπηή ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα 

ηνπ, πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ελέξγεηαο πνπ 

επεξεάδεη κε ηε παξαγσγή ηνπ ,κε ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα λα απμήζεη απηφ ην 

κεξίδην (πεξηζζφηεξεο ρψξεο- πειάηεο ), ζηνρεχνληαο ζηελ θπξηαξρία ηνπ ζηε 

παγθφζκηα ελεξγεηαθή αγνξά (Kirchner et al,2010). 

2.2 ) Μεταβλετές ποσ επερεάδοσν τεν ενεργειακή ασυάλεια   

Ζ γεσζηξαηεγηθή ζεψξεζε ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ ζρέζεσλ, δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπγθξνπζηαθή πξννπηηθή ησλ ελεξγεηαθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηα θξάηε, εμαηηίαο ηεο 

ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ παγθνζκίσο .Πνιππιεζείο ρψξεο φπσο 
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γηα παξάδεηγκα ε Κίλα θαη ε Ηλδία, κε ηηο  ηεξάζηηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο  ηνπο λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηηο κεγάιεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ άιισλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ηνπνζεηνχλ κηα επηπιένλ  πίεζε ηελ παγθφζκηα αγνξά 

ελέξγεηαο  αθνχ νη αλάγθεο ηνπο απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο. 

   Εεηνχκελν πιένλ είλαη λα επέιζεη ε ηζνξξνπία θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά  ηεο 

ελέξγεηαο ,θαη απηφ ζα ζπκβεί κφλν κε  κηα αληίζηνηρε πξνζθνξά ελέξγεηαο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο  .Γεδνκέλν ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη νη πξνκεζεπηέο επηδηψθνληαο  ην 

κέγηζην θέξδνο ηνπο , ην νπνίν δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθήο θχζεο , ζα ζέζνπλ θαη 

εθείλνη ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Έηζη ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηνπνζεηείηαη ζε έλα ελεξγεηαθφ ηξίγσλν αζθαιείαο , κε 

θνξπθέο ηνλ αληαγσληζκφ ησλ νηθνλνκηψλ ,ηε βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο (ε 

έλλνηα πεξηιακβάλεη ηε βησζηκφηεηα ησλ πεγψλ ελέξγεηαο) θαη ηελ αζθάιεηα ζηε 

πξνκήζεηα ελέξγεηαο .Πξναπαηηνχκελν γηα λα  ππάξμεη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα είλαη 

λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο θνξπθέο θαη λα κε δνζεί θακία 

πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηα απφ απηέο εηο βάξνο ησλ άιισλ(Umbach,2012). 

  Ζ ζχγρξνλε ελεξγεηαθή αγνξά, αθνινπζεί ηηο θηιειεχζεξεο αξρέο θαζψο δελ 

κπνξνχλ φια ηα θξάηε λα είλαη ην ίδην ηζρπξά ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , αθνχ άιια 

παξάγνπλ θαη  άιια θαηαλαιψλνπλ, θαη αλαγθαζηηθά  νδεγνχκαζηε ζε δηεζληθέο 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θξαηψλ, κε ζηφρν λα δηακνηξαζηνχλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα 

πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δηαζχλδεζε ηνπο (Stoddarda,2013). 

   Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο  κηαο 

παγθφζκηαο  αγνξάο κε έληνλν ηνλ θηιειεπζεξηζκφ, ζηελ νπνία φκσο 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη ρψξεο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο . Ζ δπλαηφηεηα ηνπο 

απηή, ηνπο δίλεη έλα πνιχ ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί αθφκα θαη αλ ε ρψξα είλαη 

κηθξή ζε ζρέζε κε ην παγθφζκην ζχζηεκα. Έηζη ηα θξάηε ελ γέλεη, αληαγσλίδνληαη 

γηα λα πεηχρνπλ φρη κφλν ηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηελ 

απξφζθνπηε ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο, αθνινπζψληαο ηνπο  

θαλφλεο ελφο παγθφζκηνπ θηιειεχζεξνπ εκπνξίνπ ελέξγεηαο. Οη θαλφλεο απηνχ  ηνπ 

εκπνξίνπ, κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο θηίζεο ηεο ελέξγεηαο αλάινγα κε ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηε 

πξφζβαζε ζηηο πεγέο ελέξγεηαο εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα θαιχηεξν πιαζάξηζκα ζηελ ηεξαξρία πξφζβαζεο ηηο πεγέο 

ελέξγεηαο , φζν θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ  ίδησλ ησλ πξνκεζεπηψλ νη 

νπνίνη  πξνζπαζνχλ λα εθηνπίζνπλ άιινπο πξνκεζεπηέο θαη λα θπξηαξρήζνπλ (Kruyt 

et al,2009). Παξάιιεια κηα νηθνλνκηθή θξίζε (φπσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή πνπ 

καζηίδεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ ΔΔ απφ ην 2009) δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζηα θξάηε, γεγνλφο πνπ καζεκαηηθά νδεγεί ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαζψο δελ  ππάξρεη ε ίδηα αγνξαζηηθή δχλακε πνπ ππήξρε πξηλ ηε θξίζε.  

  Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε δελ θέξλεη ζε  δχζθνιε ζέζε κφλν ηηο ρψξεο ζε θξίζε αιιά 

θαη ηηο ρψξεο παξαγσγνχο πνπ βιέπνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο λα κελ κπνξεί λα 

πσιεζεί αθνχ  δελ κπνξνχλ λα ηελ αγνξάζνπλ νη ρψξεο –θαηαλαισηέο 

(Σζαθίξεο,2012). 

   εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα παίδεη θαη ε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε 

πξφβιεςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κηαο ρψξαο , έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα 
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απηή λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο , ζηελ αγνξά  ελέξγεηαο σο ζηαζεξφο θαηαλαισηήο 

πνπ ζα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνκεζεπηή (Haghighi,2007). Ζ πξφβιεςε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κηαο ρψξαο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ελδερφκελα 

επηζθαιήο αθνχ, δελ είλαη δεδνκέλε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ ελέξγεηαο , νχηε ε 

ηζνξξνπία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μηα ρψξα 

θαηαλαισηήο ζα απνθαζίζεη λα θαηαλαιψζεη ην είδνο ηεο ελέξγεηαο ε νπνία ζα 

ππάξρεη άθζνλε θαη ζα είλαη πξνζβάζηκε (επαξθήο πξνζθνξά απφ ηνλ πξνκεζεπηή ) 

κε επηηξεπηφ, ζε φξνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θφζηνο .Ζ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ  

ζα επεξεαζηεί θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην θξάηνο ζα θαηαθέξεη λα  

δεκηνπξγήζεη έλα απφζεκα αζθάιεηαο, κε ην νπνίν ζα αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε 

ελεξγεηαθφ γεγνλφο γηα λα κπνξέζεη λα βαζίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηε ζπλερή ξνή 

ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία ηεο. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα έλα θαχιν θχθιν, 

κέζα ζηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ησλ θξαηψλ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο ηελ 

θαηαλάισζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα νη παξαγσγνί ελέξγεηαο δελ 

κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηελ αλάπηπμε θαη ηνπο φξνπο ηεο, ησλ θξαηψλ-

πειαηψλ. Δπί ηεο νπζίαο απαηηείηαη ε εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο 

παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο αιπζίδαο εμαηηίαο ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεμάξηεζεο , ε 

νπνία ζα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ ζπλερή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ(Yergin,2006). 

  Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε αβεβαηφηεηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηφζν 

θαηαλαισηψλ φζν θαη πξνκεζεπηψλ είλαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ κπνξεί επηθξαηεί 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο . Οη κελ θαηαλαισηέο δελ απνηεινχλ ζηαζεξφ θαη ζίγνπξν 

πειάηε ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ 

ή αθφκα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε εκπινθήο ηνπο, ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ. Οη δε πξνκεζεπηέο ,κε εζσηεξηθή 

πνιηηηθή θξίζε (ν πινχηνο απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο  ζπλήζσο ζπγθεληξψλεηαη ζε  

κηα ειίη ,θαη γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγνχληαη αληαγσληζκνί θαη δηακάρεο ζην 

ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο) δελ απνηεινχλ ζηαζεξφ θαη εγγπεκέλν 

πξνκεζεπηή ελέξγεηαο γηα ηα θξάηε-πειάηεο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο κε  άιιν αληαγσληζηή πξνκεζεπηή(Vanderheiden,2011). 

   Δθηφο φκσο απφ ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο πηέζεηο θαη νη εμσηεξηθέο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εηθφλα  ελφο θξάηνπο είηε παξαγσγνχ είηε 

θαηαλαισηή. Έλα θξάηνο πνπ δέρεηαη εμσηεξηθέο απεηιέο (ζηξαηησηηθέο ) , είλαη 

θπζηθφ λα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη πξσηίζησο απηέο ηηο απεηιέο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ θαη  έπεηηα ζα θηλεζεί γηα ηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο 

ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ αγνξά 

ελέξγεηαο(Haghighi,2007). Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εμσηεξηθέο απεηιέο ζα 

κπνξνχζαλ λα κελ είλαη απαξαίηεηα θαη κφλν ζηξαηησηηθέο, αιιά λα ιάβνπλ ηε 

κνξθή θαη ελφο εκπάξγθν, ζηε πεξίπησζε ηνπ πξνκεζεπηή σο αληίδξαζε ζε θάπνηα 

κε απνδεθηή  ζπκπεξηθνξά ηνπ  ή λα δηαθφπηεηαη ε δπλαηφηεηα εμφξπμεο θαη 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εμσηεξηθνχο 

θνξείο (Lesbirel,2004). 

  Δπηπιένλ ε κεηαβιεηή πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ εγγχεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο αθνχ ε ζπλερήο ρξήζε ησλ 
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θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα νδεγήζεη ζηελ απνζηξάγγηζε ηνπο  ή  απφ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά κπνξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα λένπο ηξφπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ηε 

βνήζεηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο (Yergin,2006 ). Δπίζεο ε κνξθή ηεο 

ελέξγεηαο , φπσο ηε βξίζθνπκε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί , λα επεξεάζεη ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ,αθνχ αλ δελ  κπνξεί λα αμηνπνηεζεί , λα είλαη επεμεξγάζηκε 

θαη εκπνξεχζηκε δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλδξάκεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαηαλαισηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο(Dhaka,2009). 

  Έπεηηα απφ φια ηα παξαπάλσ , βιέπνπκε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα λα κεηαηξέπεηαη 

πνιχ εχθνια ζε αλαζθάιεηα εμαηηίαο ησλ πνηθηιφκνξθσλ θαη επκεηάβιεησλ  

παξαγφλησλ θαη κεηαβιεηψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο νπνίεο νξηνζεηείηαη. 

Αλαιπηέο θαη ζεσξεηηθνί, αλαθνξηθά κε απηή ηε πξνβιεκαηηθή γηα ηελ εγγχεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο πξφηεηλαλ σο ιχζε ηε δηαθνξνπνίεζε ζην κίγκα ζηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, κηα έλλνηα πνπ ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

 2.3) Γηαθνξνπνίεζε θαη ελεξγεηαθή αζθάιεηα 

  Γεγνλφηα κε παγθφζκηα απήρεζε ,φπσο ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηνπο Γίδπκνπο 

Πχξγνπο ζηηο 9/11/2001 ή ην ππξεληθφ αηχρεκα ηεο Φνπθνζί2 

κα ή αθφκα θαη αλαμηφπηζηνη παξαγσγνί  κε αζηαζή ζπκπεξηθνξά θαη εζσηεξηθά 

πνιηηηθά πξνβιήκαηα ,κπνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ξνή θαη ηε ηηκή ηεο 

ελέξγεηαο παγθνζκίσο(Umbach,2012) . Ζ  έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο δηακνξθψζεθε 

θαη θαζηεξψζεθε κέζα απφ έληνλεο ζπδεηήζεηο ζεσξεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη αλαιπηψλ 

κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο αλαζθάιεηαο. Οπζηαζηηθά ε 

έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα φιεο εθείλεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηα θξάηε γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο απηάξθεηαο ηνπο ζε ελέξγεηα. 

  Ζ δηαθνξνπνίεζε αθνινπζψληαο ζπκπιεξσκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο , απνθηά δηπιή νπηηθή  αλαιφγσο κε ην αλ αλαθεξφκαζηε ζε ρψξεο 

θαηαλαισηέο ή ζε ρψξεο πξνκεζεπηέο . 

  Γηα ηηο ρψξεο θαηαλαισηέο  ε δηαθνξνπνίεζε  απνηειεί ηε κνλαδηθή ιχζε ζηα 

ελεξγεηαθά ηνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα αθνχ είλαη ζρεδφλ αδχλαην γηα κηα ρψξα 

εηζαγσγέα ελέξγεηαο λα κπνξέζεη λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηελ νπνηαδήπνηε 

πηζαλφηεηα δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο απφ ηελ ρψξα πξνκεζεπηή .Γηα 

παξάδεηγκα κηα εζσηεξηθή πνιηηηθή θξίζε ζηε ρψξα-πξνκεζεπηή (πρ εμεγέξζεηο ζηηο 

ρψξεο ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ φπνπ παξάγεηαη κεγάιε πνζφηεηα ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο ελέξγεηαο) δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηηο ρψξεο θαηαλαισηέο ή αθφκα 

θαη κηα δηπισκαηηθή θξίζε αλάκεζα ζηε ρψξα πξνκεζεπηή θαη θάπνηα γεηηνληθή, 

ελδηάκεζε ρψξα (πρ δηακάρε Ρσζίαο-Οπθξαλίαο ) επίζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

κέξνο ησλ πηζαλψλ ξίζθσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνινγίζεη κηα ρψξα 

θαηαλαιψηξηα(Lesbirel,2004). 

  Οπζηαζηηθά δηαθνξνπνίεζε γηα ηηο ρψξεο θαηαλαισηέο , ζεκαίλεη ζηαζεξφηεηα ζηε 

πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε κείσζε 

ηνπ ξίζθνπ δηαθνπήο ,ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο ηξνθνδνζίαο , γηα λα επηηεπρζεί  ε 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε κέζα απφ ηε  κεηάβαζε ηεο 
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νηθνλνκίαο ηεο ελ ιφγν ρψξαο, απφ ηε απφ ηε κηα πεγή ελέξγεηαο ζηελ άιιε(πρ 

ρξήζε ΑΠΔ) είηε κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ίδηαο ηεο κνξθήο  

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο ηηο αλάγθεο 

(Vivoda,2009). 

  Ο πνιιαπιαζηαζκφο, ησλ ζπλεξγαζηψλ  κε  πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο ,νπζηαζηηθά 

επηδηψθεη ηελ δηάρπζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο, ηεο ρψξαο θαηαλαισηή, ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο παξαγσγνχο, αθνχ ε ζπγθέληξσζε απηήο ζε κηα ρψξα 

πξνκεζεπηή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βαζχηεξε εμάξηεζε κηαο θαη ε έιιεηςε 

αληαγσληζκνχ, ζα απμήζεη ηελ επηξξνή  ηνπ πξνκεζεπηή πάλσ ζηνλ θαηαλαισηή θαη 

ζε άιια ζέκαηα (Lesbirel,2004). 

  Πνιιαπιαζηαζκφο ζπλεξγαζηψλ ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , ζεκαίλεη αθελφο κελ ηελ 

χπαξμε πνιιψλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο αθεηέξνπ δε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ θαη 

έληαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ελδηάκεζεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο . Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα κεηαβιεηή ηεο 

ελεξγεηαθήο αιιειεμάξηεζεο ,πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν δηπισκαηία ησλ αγσγψλ 

θαη αθνξά φιεο εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη ρψξεο ζε δηαθνξνπνίεζε, 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδνληαη. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο αθνξνχλ ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθνπλ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο «ζέζεο» κέζα ζην παγθφζκην 

δίθηπν ησλ αγσγψλ θαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ πνιηηηθέο βνπιήζεηο ησλ ελδηάκεζσλ ρσξψλ, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ην 

απμαλφκελν θφζηνο κεηαθνξάο , ηηο δηακάρεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ –κεηαθνξέσλ θνθ 

(Stulberg,2012). 

  Απφ ηελ απέλαληη πιεπξά, ησλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο, ε δηαθνξνπνίεζε έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δειαδή κε 

ηελ αχμεζε  ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ην νπνίν ειέγρνπλ κε ηε παξαγσγή ηνπο κέζα απφ 

ηε  δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο . Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ  πνηφηεηα ηεο κνξθήο ελέξγεηαο ή απφ έλα ιεηηνπξγηθφ 

δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ή αθφκα θαη απφ ηελ παξνρή ηεο ελέξγεηαο ζε 

ρακειή ηηκή  πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Παξάιιεια ε χπαξμε θξαηηθψλ εηαηξηψλ 

εθκεηάιιεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζεσξείηαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο  θαη βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή , αθνχ ε απνπζία ηδησηηθψλ εηαηξηψλ , κε θαζαξά 

θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ,απνκαθξχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο 

αζηάζεηαο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο , κηαο θαη ην ίδην ην θξάηνο ζα είλαη απηφ πνπ ζα 

πξνζηαηέςεη ηε ζπλεξγαζία θαη  φρη κηα «πεξαζηηθή» πνιπεζληθή (Scheepers et 

al,2006). 

  ε φηη αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο , πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ έληνλε αιιειεμάξηεζε 

πνπ έρνπλ θαη ηα θξάηε παξαγσγνί κε ηνπο θαηαλαισηέο . Σν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο , κέζα ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ 

ηζνξξνπίεο θαη λα γίλνπλ ππνρσξήζεηο απφ φιεο ηηο πιεπξέο γηα λα απνθνκίζνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ φθεινο φινη νη εκπιεθφκελνη. Με άιια ιφγηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ε 

δηπισκαηία ησλ αγσγψλ, έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ έρεη θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 

αθνχ κηα πηζαλή απνηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ηνπο ,δελ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζπλάςνπλ 
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ζπλεξγαζίεο κε επηθεξδείο φξνπο κε ελδηάκεζεο ρψξεο κεηαθνξείο(κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ πιένλ). Πνιιέο ρψξεο παξαγσγνί , πρ Ρσζία, θαηαζθεπάδνπλ 

κφλεο ηνπο, ηνπο αγσγνχο, αιιά ην θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη απαγνξεπηηθφ γηα 

κηθξφηεξνπο παξαγσγνχο. Δπί ηεο νπζίαο ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα θαη ζέκαηα 

δηαθνξνπνίεζεο, γηα ηνπο πξνκεζεπηέο , είλαη ν ζρεδηαζκφο ηέηνησλ πνιηηηθψλ, 

θπξίσο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο, πνπ ζα επηθέξνπλ ην θαιχηεξν πιαζάξηζκα ηνπο ζηελ 

αγνξά ηεο ελέξγεηαο, κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ηξίησλ θνξέσλ, γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη αζθαινχο δηθηχνπ κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο(Stulberg,2012). 

   Έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε δηαθνξνπνίεζε , φλησο απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ, δελ πξέπεη φκσο λα 

πξνζπεξάζνπκε ην γεγνλφο φηη ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί θαη λα δεκηνπξγήζεη 

εκπφδηα ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηνπο. 

  Ζ εθηελήο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα θξάηε, ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ,κπνξεί λα 

απνηειέζεη αζηάζκεην παξάγνληα ζηε ίδηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

ελεξγεηαθήο ζρέζεο θαη λα απνβεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

  Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ θξαηψ, πεξλά κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο αλνηρηήο 

παγθφζκηαο αγνξάο κε έληνλα ζηνηρεία αληαγσληζκνχ θαη ε πηζαλφηεηα αιιαγήο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, γεγνλφο πνπ κπνξεί άκεζα 

λα επεξεάζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο. Σν ελδερφκελν νη ρψξεο λα απνρσξήζνπλ απφ κηα 

ζπλεξγαζία ή λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή νκάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο(θαξηέι)  

είλαη  κεγάιν θαη είλαη θαλεξφ φηη ζα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

ξνήο ελέξγεηαο (Chester,2009). Δπίζεο ε εθηεηακέλε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί ηειηθά 

λα απμήζεη ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαζψο κπνξεί λα αθνξά έλα κεγάιν 

δίθηπν κεηαθνξάο ή δηαθνξεηηθά δίθηπα κεηαθνξάο κε ηα κεζάδνληα θξάηε λα 

επηδηψθνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Έηζη κπνξνχκε λα δνχκε απμεκέλεο ηηκέο ζην 

θφζηνο θηήζεο ηεο ελέξγεηαο ή αθφκα θαη εκπφδηα ζηε ξνή ηεο  απφ ηα ελδηάκεζα 

θξάηε, σο εθβηαζηηθή πνιηηηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηνπο 

ζηφρσλ (Vivoda,2009). 

  Μέζα ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ θαη επκεηάβιεην δηεζλέο ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ 

έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο (επηθεξδήο 

παξαρσξήζεηο θαη ζπκβηβαζκνί) απνηειεί ην εξγαιείν εθείλν πνπ ζα απνθέξεη 

επνηθνδνκεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. ην πιαίζην απηφ νη 

ζεζκνί ηεο ΔΔ έθαλαλ θαη θάλνπλ φια εθείλα ηα βήκαηα πνπ ζα εγγπεζνχλ ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο, κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαη κηαο θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ 

ζέζπηζε δειαδή ησλ θνηλψλ θαλφλσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο εληαίαο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο δεκηνπξγήζεθε ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο ε 

νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζηα επφκελα θεθάιαηα εθηελψο(Γξεγνξηάδεο,2008). 
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 Κεθάιαην 3  

Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΑ ΔΤΡΩΠΗ 

3.1)  Η Ίδξπζε ηεο  Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο 

  Ζ απνπζία κηα εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

ηεο, κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππξνδνηήζεθε απφ ζηελ θξίζε ηνπ 1973, φηαλ νη 

νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο ηαιαλίζηεθαλ απφ ηελ έιιεηςε πεηξειαίνπ θαη ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε ηηκή ηνπ.Ζ αλαζθάιεηα απηή νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Δπξψπεο  

ζηελ αλαδήηεζε  δηθιείδσλ αζθαιείαο  δηακέζνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο  ηεο πνιηηηθήο ελ γέλεη  θαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο ζε εληαία. Σν δφγκα πνπ θπξηάξρεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ ήηαλ ε ελφηεηα θαη ε  αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε 

ζέκαηα ελέξγεηαο, γηα λα ππάξρεη ε δηάζεζε ην έλα θξάηνο λα βνεζά θαη λα ζηεξίδεη 

ην άιιν ζε απηήλ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα (Felzmann,2011). 

  Ζ νινέλα  απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο ΔΔ απφ ηε Ρσζία ζε ζέκαηα ελέξγεηαο 

παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο θαζψο  θαη ε γεσπνιηηηθή 

αλάγθε λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ,αλέδεημε 

ηελ αλάγθε κείσζεο απηήο ηεο εμάξηεζεο (Γξεγνξηάδεο ,2008).Πξναπαηηνχκελν γηα 

κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, είλαη ε εληαία εζσηεξηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε ηνπο ίδηνπο 

θαλφλεο λα ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηεο. Οπζηαζηηθά αλαδχζεθε σο ιχζε ε 

ελεξγεηαθή αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ, κε θνηλφ 

ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα ζε ζπλνιηθφ πιαίζην (Kirchner  et al ,2010). Ζ 

ίδηα ε Δπηηξνπή ζε εηζήγεζε ηεο ην 2014,επηζήκαλε φηη ην θιεηδί γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα είλαη κηα ζπιινγηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο , ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα θαινθνπξδηζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε ππεξζληθφ επίπεδν παξάιιεια κε κηα θνηλή εμσηεξηθή 

δξάζε.  

  Τπφ απηή ηε ζθέςε , ην 2005, δεκηνπξγήζεθε ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ   

Δπξψπεο.Ζ πλζήθε ίδξπζεο (Buschle et al,2013) ππνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 

15/11/2005,έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηηο ρψξεο-κέιε  ηεο ΔΔ θαη ηηο εμήο ρψξεο ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο: Βνζλία Δξδεγνβίλε , εξβία, Μαπξνβνχλην , θφπηα , Αιβαλία,Κφζζνβν 

ελψ Οπθξαλία  θαη   Μνιδαβία απνηεινχλ ηηο  λεφηεξεο ζπκκεηνρέο ζηελ Κνηλφηεηα. 

Ζ Γεσξγία απνηειεί κηα ππνςήθηα ππφ  έληαμε ρψξα ζηελ πλζήθε  ελψ παξάιιεια 

ππάξρνπλ θαη δχν ρψξεο παξαηεξεηέο ε Ννξβεγία θαη ε Σνπξθία. 
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Πεγή : Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ελεξγεηαθήο θνηλφηεηαο ηεο ΔΔ 

  Ζ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο νξίζηεθε απφ ηελ ίδηα ηε πλζήθε , γηα ην πξψην  

εμάκελν ηνπ 2006 , φηαλ θαη  ηελ επηθχξσζαλ έμη απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο , 

γεγνλφο πνπ καο δείρλεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ αξρψλ λα  «ηξέμνπλ» ηηο  

εμειίμεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή κηαο θαη έμη ρψξεο ζην ζχλνιν ησλ 36 

ζπκβαιινκέλσλ είλαη έλαο πεξηνξηζκέλνο  αξηζκφο επάξθεηαο. 

  Ζ πλζήθε Ίδξπζεο απνηειεί ηνλ ππιψλα ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλφηεηαο  θαη 

παξαζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.Μεηαμχ άιισλ 

πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (θαλνληζκνί θαη 

νδεγίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή)  απφ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο  ζηελ 

πλζήθε θαη ελ κέξεη ησλ αληαγσληζκφ ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζην ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο , κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ην 

δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ελέξγεηαο , ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ,ηελ αδηάθνπε παξνρή 

ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο ,ηελ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ αγνξάο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ  κε 

θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο ,ηελ 

ελαξκφληζε ησλ εηζαγσγψλ –εμαγσγψλ ελέξγεηαο απφ ρψξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πλζήθε  θαη ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο  έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε θαη αδηάθνπε παξνρή ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθά λα 

αλαθέξνπκε φηη  έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην 2011,έδεημε φηη νη 

Δπξσπαίνη πνιίηεο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ δεκηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ ελέξγεηαο σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αθνχ ζεσξνχλ 
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ζηε πιεηνςεθία ηνπο ,φηη  βαζηθέο θαη  άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ ,ζα είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ελέξγεηαο έσο θαη 50 %,ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, ε αζθάιεηα ζηελ πξνκήζεηα ηεο ελέξγεηαο, ε αχμεζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ηεο Κνηλφηεηαο κε ηξίηεο ρψξεο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη 

ηέινο παξαηεξνχλ ηελ αχμεζε ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ -

κειψλ(Δπξσθνηλνβνχιην, 2011) 

  Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία νξγάλσλ θαη ζεζκψλ γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο φπσο ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Δλέξγεηαο πνπ ζέηεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο , ελψ απνδίδεη αξκνδηφηεηεο ζηα 

ινηπά φξγαλα ,ηελ νκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ (εμνπζηνδνηεκέλε απφ ην πκβνχιην λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο θαη εθδίδεη νδεγίεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ), ην Ρπζµηζηηθφ πµβνχιην ΝΑ Δπξψπεο, , µε έδξα ηελ Αζήλα (έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ θπξίσο ραξαθηήξα ππνζηεξίδνληαο  ηφζν ην πκβνχιην φζν θαη ηελ 

Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ θαη επηιχεη δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο), ηε  Γξακκαηεία κε 

έδξα ηελ Βηέλλε (κε  θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 

ινηπψλ νξγάλσλ θαζψο θαη επίβιεςεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ) θαη ην Φφξνπκ 

γηα ηνλ ειεθηξηζκφ ζηελ Αζήλα θαη ην θπζηθφ αέξην ζηελ Σνπξθία (Θσµαδάθεο, 

2005). 

3.2) ηόρνη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο θαη ε ΝΑ Δπξώπε 

  Ζ ίδξπζε κηαο Κνηλφηεηαο κε κέιε , δηαθνξεηηθά θξάηε κε δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα, ζεκειηψλεη θαη ζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηεο , ζηελ επηδίσμε θαη επίηεπμε 

ζηφρσλ κε ηζρπξφηεξα απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ,  παξά γηα ηα  επηκέξνπο  

θξάηε.Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε ησλ κεγίζησλ δπλαηψλ ηηκψλ 

ηνπο ζα επηθέξεη έλα γεληθφηεξν ζπκθέξνλ γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

  Γηα ηε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζεκαίλεη εγγχεζε 

αλεκπφδηζηεο πξνκήζεηαο ελέξγεηαο θαη βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο  κε ηελ εηζαγσγή ελέξγεηαο απφ θξάηε εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

(Scheepers et al,2006). Αληηιακβαλφκαζηε φηη  ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ κειψλ 

ηεο, πεξλά  κέζα απφ ηε ζπλερφκελε εηζαγσγή  ελέξγεηαο , πιένλ ηεο  ίδηαο 

παξαγσγήο , ελψ  ε εμάξηεζε ηεο εηζαγσγήο απφ ην θφζηνο ηεο θαη ηνλ θίλδπλν 

δηαθνπήο  ηεο, κεηαηξέπεη ην ζηφρν ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

ηξίησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ζε έλα ζχκπιεγκα ζηφρσλ πνπ 

απαηηνχλ ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα λα πινπνηεζνχλ 

(Haghighi,2007). 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηεο ΝΑ Δπξψπεο έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία εθείλνπ ην θαηάιιεινπ θιίκαηνο πνπ ζα πξνσζήζεη ηηο 

επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε 

παξνρή ελέξγεηαο  γηα ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο .  

Οπζηαζηηθά νη ζηφρνη ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζπλδένληαη κε 

ηξεηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ  α) ηελ επάξθεηα ησλ πνζνηήησλ  ελέξγεηαο , 

β)ηε βησζηκφηεηα ησλ πεγψλ  ελέξγεηαο θαη γ) ηελ αζθάιεηα ζηε πξνκήζεηα ηεο 

ελέξγεηαο (Bahgat,2006). 
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   Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ,ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα 

πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ,κε 

αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα , κε ζθνπφ  λα 

επηηεπρζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα  γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ,ελψ κέζα απφ ηελ 

επηθνηλσλία ησλ θξαηψλ ζα ππάξμεη δηάρπζε ηεο γλψζεο ησλ σθειεηψλ ζε φια κέιε 

θαη άξα ζα πξνσζεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε επίηεπμε ηνπ ζπιινγηθνχ ζηφρνπ. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο  Ίδξπζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.  

   Ζ ελεξγεηαθή αγνξά ηεο ΔΔ ζα ελνπνηεζεί, κε ηε πηνζέηεζε απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο 

ρψξεο θνηλψλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη ελαξκφληζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ πιαηζίσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο,  ελψ  

θαη «παξάπιεπξα» νθέιε ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαγθαζηηθή πηνζέηεζε λφκσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε ζέκαηα 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θηι(Άιηκαλ,2008). Ζ ίδηα ε πλζήθε ζηηο δηαηάμεηο ηεο νξίδεη 

φηη ζα επηηξέπεηαη θαη ζα δηεπθνιπλζεί ε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκθφξεζεο  

ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα επηηξέπεη 

ηελ αλεκπφδηζηε αληαιιαγή ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ.  

  Με μεθάζαξν πιένλ ην ζηφρν ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ε Δλεξγεηαθή θνηλφηεηα 

ζα επηδηψμεη ηνλ απξφζθνπην εθνδηαζκφ ελέξγεηαο κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

ζα ελζσκαηψζεη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

3.3)Ρόινο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο ηεο ΝΑ Δπξώπεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο  

  Δίλαη αιήζεηα φηη ε ΔΔ θαη νη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο , απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θαηαλαισηή ηεο  ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ε Ρσζία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα αθνχ ε 

αλεπάξθεηα ηεο ζε ίδηνπο πφξνπο  νδήγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ,ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  παλίζρπξε  Ρσζία ζην ηνκέα παξαγσγήο ελέξγεηαο . Ζ 

ζπλεξγαζία απηή αθνινπζεί ην δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη Δπξσπατθέο επελδχζεηο 

ζε Ρψζηθν έδαθνο κε αληάιιαγκα ηελ νηθνλνκηθή πξνκήζεηα ελέξγεηαο ζηα εδάθε 

ηεο ΔΔ απφ ηεο πεγέο ηεο Ρσζίαο (Bahgat , 2006) .Απηφ ην γεγνλφο δεκηνπξγεί κηα 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία ε νπνία απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε 

δεδνκέλε ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ζηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο .Απμάλεηαη ζπλερψο παξφηη  θαη νη λέεο ηερλνινγίεο (πρ  

ππξεληθή ελέξγεηα, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θα ) 

εηζάγνληαη  ζην κίγκα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αιιά φκσο αξγνχλ ραξαθηεξηζηηθά , 

λα δψζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ηνπο(Κirchner 

et al ,2010). Ζ εμάξηεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αξλεηηθή ηεο πξννπηηθή ,αθνχ δελ 

κπνξεί λα εγγπεζεί θαλείο φηη ζα παξέρεηαη αδηάθνπα θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ε 

ελέξγεηα ζηελ ΔΔ κηαο θαη  ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ ρσξψλ (θαη ηεο Ρσζίαο ) 

κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ηάρηζηα θαη λα κεηαηξαπεί ε εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο , 

κε θίλδπλν ηελ κε επλντθή πηα ζρέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Ζ 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε είλαη ζρεδφλ πιήξεο απφ ην πεηξέιαην θαη ην αέξην ηεο Ρσζίαο 

ελψ ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο(ππξεληθή , 
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αλαλεψζηκεο) αληηζηνηρεί ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο.  Με 

άιια ιφγηα ή ζα πξέπεη λα βξεη  ηξφπνπο απφθηεζεο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο ή λένπο 

παξφρνπο ελέξγεηαο θαζψο κηα ελίζρπζε ηεο ήδε ηζρπξήο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο απφ 

ηε Ρσζία ζα θαηαζηήζεη ηελ ΔΔ ππνρείξην ηεο.(Felzmann,2011). 

  Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αξρηθή ηδέα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λα 

επηηξαπεί ε είζνδνο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ,ρσξψλ κε κειψλ ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ ελεξγεηαθέο ζρέζεηο εθ λένπ κε ηξίηεο ρψξεο, πιένλ ηεο Ρσζίαο ,γηα 

λα θαηαθέξνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε  ηφζν ζε πξνκεζεπηέο φζν θαη ζε πεγέο 

ελέξγεηαο. 

  Σν ελδηαθέξνλ ηεο ΔΔ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο μεθίλεζε ην 1995 φηαλ θαη 

ζεζκνζεηήζεθε ε ζπκθσλία INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) 

γηα αληαιιαγή ελέξγεηαο απφ ηηο ρψξεο ηεο Καζπίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζε 

αληάιιαγκα κε επξσπατθέο επελδχζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ 

ελεξγεηαθέο ζρέζεηο παξάιιεια  κε εθείλεο κε ηε Ρσζία θαη κε ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο θαη ηεο Μέζε Αλαηνιήο. Σν εγρείξεκα φκσο πεξηειάκβαλε πνιχ ιεπηέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο δηπισκαηίαο ησλ αγσγψλ αθνχ ήηαλ 

πνιινί νη  εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ηα ελδηάκεζα θξάηε πνπ επηδίσθαλ φινη ην δηθφ 

ηνπο κεξίδην θέξδνπο. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαθνξά αεξίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ, ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαη ηνπ Καδαθζηάλ ήηαλ κηα αξθεηά δαπαλεξή 

επηινγή, αθνχ νη ρψξεο απηέο είλαη απνκαθξπζκέλεο θαη νη αγσγνί κεηαθνξάο έπξεπε 

λα δηαπεξάζνπλ απφ αξθεηέο ρψξεο γηα λα θηάζνπλ ζηα εδάθε ηα ΔΔ .Έηζη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ θαζηέξσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πιένλ ηεο 

Δπηηξνπήο , έγηλε ε δεκηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε θαιψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο θαζψο θαη κε ηηο ρψξεο-κεηαθνξείο ηεο ελέξγεηαο,  πρ 

Οπθξαλία θαη ρψξεο ηνπ Καχθαζνπ(Bosse,2012).  

  Ζ έληνλε εμάξηεζε ηψξα ,ησλ κειψλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο απφ ηε ελέξγεηα 

ηεο Ρσζίαο , δεκηνπξγεί εμαηηίαο ηεο πνιπεπίπεδεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο, κηα 

εμάξηεζε θαη ηεο Ρσζίαο απφ ηελ θνηλφηεηα αθνχ κηα πνιχ κεγάιε πνζφηεηα ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο ηεο, θαηαιήγεη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο .Δλδεηθηηθά λα 

αλαθέξνπκε φηη ην 60% ηεο παξαγσγήο αεξίνπ ηεο Ρσζίαο θαηαιήγεη ζε κέιε ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, κηα κεηαβιεηή ε νπνία αθφκα δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηε Ρσζία θαη κηα ελδερφκελε δηαθνπή ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο ηεο Δπξψπεο ζα είρε 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο. Όζν ε Ρσζία δελ 

πξνρσξά ηελ ζπλεξγαζία κε νηθνλνκίεο θνινζζνχο φπσο ε Κίλα (παλάθξηβεο νη 

θαηαζθεπέο λέσλ αγσγψλ πξνο λένπο θαηαλαισηέο ή έρεη επελδχζεη ήδε πάξα πνιιά 

ζηε θαηαζθεπή αγσγψλ πξνο ηελ Δπξψπε) ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ αξρψλ ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο παξακέλεη αδηαθηινλίθεηε(Casier,2011).  

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε Ρσζία έρεη θαηαθέξεη ηε δηαθνξνπνίεζεο, ε Δπηηξνπή έζεζε 

έλα λέν πιαίζην γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην ηνκέα ηεο 

ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο  ζηεξηδφκελε ζηνπο εμήο βαζηθνχο άμνλεο  : 

α) Ζ δηαθνξνπνίεζε ζην ελεξγεηαθφ κίγκα κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηδίσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  θαζψο θαη αλαδηακφξθσζε ησλ 

δηαδξφκσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη πξφζβαζεο ζηηο πεγέο ηεο. 
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β)δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ επαξθή επέλδπζε ζην ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο έηζη  ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ζσζηά ε πςειή θαη απμαλφκελε δήηεζε 

ελέξγεηαο  

γ)θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο ΔΔ θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δλεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο  γηα λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη έθηαθηεο ελεξγεηαθέο θξίζεηο 

δ)δηεπθφιπλζε θαη παξνρή  ζηήξημεο ζηηο επηρεηξήζεηο  πνπ αλαδεηνχλ ηξφπνπο 

πξφζβαζεο ζηηο παγθφζκηεο πεγέο ελέξγεηαο  

ε)εγγχεζε φηη φινη νη πνιίηεο αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο 

ζα έρνπλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο γη απηνχο κνξθέο ελέξγεηαο 

(Bahgat,2006). 

  Ζ δεκηνπξγία ηψξα, ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα εγγπεζεί  ηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο κε θπζηθφ αέξην απφ ηηο ρψξεο ηηο Καζπίαο, 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Παξάιιεια, αληαπνδνηηθά νη ρψξεο-

κέιε ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ζα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

πνιηηηθή, αιιά ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κηα αγνξά πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ  νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη θπζηθά ιφγσ ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο ,ζα κπνξνχλ επσθειεζνχλ 

φινη  απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο αγνξάο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο ,ε νπνία εθπξνζσπεί 

27 ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη 8 ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ (κηα πνιχ κεγάιε νηθνλνκία 

ζπλνιηθά ),απνηειεί έλα ηζρπξφηαην παξάγνληα δηαπξαγκάηεπζεο. Οη πξνζπάζεηεο 

ηεο λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο, 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δηαθνξνπνίεζεο γηα θάζε πξνκεζεπηή ελέξγεηαο ν νπνίνο ζα 

ήζειε ζίγνπξα λα έρεη σο « πειάηε» ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα .Σν κέγεζνο ηεο θαη ε 

ζηαζεξφηεηα πνπ εθπέκπεη ,σο ζεζκφο ,γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζε ελέξγεηα αιιά θαη ζηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί, απνηεινχλ θίλεηξν ζπλεξγαζίαο γηα θάζε πξνκεζεπηή. Απηή 

ε ζηαζεξφηεηα είλαη πνπ θαηαηάζζεη ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζε 

κηα πνιχ θαιή ζέζε πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο ελέξγεηαο ,έλαλ 

απφ ηνπο πην βαζηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ εγγχεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο.  

   Παξάιιεια ε ηζρχο ηεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε , κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηπισκαηία ησλ αγσγψλ , θαη λα εγγπεζεί σο ηζρπξφο ζεζκφο , ηελ πξνζηαζία 

ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο , κεηψλνληαο ηελ αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο θαη άξα ζα επηηχρεη  ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απξφζθνπηε θαη αλεκπφδηζηε ξνή ελέξγεηαο(Bahgat,2006). 

Δπίζεο , νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ Κνηλφηεηα, ππφ ηελ 

επνπηεία ησλ αξρψλ ηεο Κνηλφηεηαο, κέζα απφ ηελ δηακφξθσζε θαλφλσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, απνηειεί κηα 

αθφκα ζεκαληηθφηαηε παξάκεηξν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Κη απηφ γηαηί ηα θπζηθά ραξίζκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λέεο πεγέο ελέξγεηαο απφ ελαιιαθηηθή πξψηε 

χιε. 

  Όιε απηή ε πξνζπάζεηα ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί εληνχηνηο, λα  ζπλαληήζεη σο εκπφδηα ηηο ζπλερφκελεο 
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ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ελέξγεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλερφκελε δηακάρε Ρσζίαο-Οπθξαλίαο ,ε 

αλάδπζε ησλ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ ηνπ Ηξάθ , ε Αξαβηθή Άλνημε θνθ ,ή αθφκα θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηε δήηεζε ελέξγεηαο απφ νηθνλνκίεο θνινζζνχο φπσο ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία. Μπνξεί επίζεο  θαη λα έρεη ιηγφηεξν επηζπκεηά απνηειέζκαηα αθνχ ν κεγάινο 

βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ζα εκπνδίζεη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Παξάιιεια  

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απνηχρεη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ζην ηνκέα ηεο 

δηπισκαηίαο ησλ αγσγψλ ή νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ λα κελ δεκηνπξγνχλ  

βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο (πρ πνιηηηθνί ιφγνη δηαθνπήο 

κεηαθνξάο, εζσηεξηθέο εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηε 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ, χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ κεηαθνξάο, αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαηαζθεπήο ,ππέξκεηξεο 

θηινδνμίεο ησλ θξαηψλ παξαγσγψλ πνπ ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο ίδην φθεινο 

ηελ ελεξγεηαθή αιιειεμάξηεζε θνθ) κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε(Stulberg ,2012). 

  Κιείλνληαο ην παξφλ θεθάιαην αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φιε απηή ε πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο απνηειεί γηα πνιινχο αλαιπηέο, θπξίσο 

πνιηηηθή απφθαζε, αθνχ δεκηνπξγνχληαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλά ζπκθέξνληα 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηηο 

δεζκεχεη λα πξναζπηζηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα λα θαηαθέξνπλ ην γεληθφ αιιά θαη 

ίδην φθεινο. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, πξνζπαζεί λα πηέζεη θαη λα 

εμηζνξξνπήζεη γεσπνιηηηθά ηελ Ρσζία , δεκηνπξγψληαο δεζκνχο ελέξγεηαο θαη κε 

άιινπο παξφρνπο ,εμσζψληαο ηελ λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή ελδερνκέλσο κε κείσζε 

ησλ ηηκψλ αεξίνπ ή  αθφκα θαη κέζα απφ έλα εμνξζνινγηζκέλν δίθηπν πνπ ζα 

εγγπάηαη ην κηθξφ θφζηνο  κεηαθνξάο ηεο(Kirchner et al,2010).Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηειεί ε ζηξνθή ηεο Δπξψπεο πξνο ηνλ 

Ηζξαειηλνθππξηαθφ δίαπιν ξνήο ηεο ελέξγεηαο , κηαο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αγσγνί πνπ πεξλνχλ απφ ην ηνπξθηθφ έδαθνο θαη ην έδαθνο ηεο Γεσξγίαο, ελψ 

παξάιιεια απνθεχγεηαη ε επηθίλδπλε θαη αζηαζήο πνιηηηθά πεξηνρή ηεο Ληβχεο θαη 

ηεο Αηγχπηνπ εηδηθά κεηά θαη ηα γεγνλφηα ηεο  «Αξαβηθήο Άλνημεο» 

(Σζαθίξεο,2012). 

3.4)Θεζκηθόο θηιειεπζεξηζκόο θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κνηλόηεηαο 

  Ζ θαηαλφεζε θαηαξρήλ φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ησλ απνηειεί ην 

βαζηθφ εξγαιείν ζηε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα. Δπαξθή ιχζε κπνξεί λα δψζεη ν 

ζεζκηθφο θηιειεπζεξηζκφο εθφζνλ εμαπισζεί θαη δεκηνπξγήζεη έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκφ ζπληνληζκνχ θαη αληίδξαζεο ζε θξίζηκα ζέκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

  Απφ ην 1990 θαη έπεηηα ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο άλνημε ην δξφκν γηα 

ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαη  κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

εμάξηεζεο .ηφρνο, κε  απμεκέλε ζεκαζία, έγηλε ε ζεζκνζέηεζε θνηλψλ λνκνζεζηψλ 
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θαη θαλφλσλ απφ πιεπξάο ΔΔ , ηφηε, γηα κηα θνηλή πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ε νπνία ζα εθαξκνδφηαλ απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο. Κάζε ζεζκφο ζα ρεηξηζηεί 

έλα ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα θάπνηνπ 

άιινπ ζεζκνχ. Έηζη Δπξαηνκ θαη ε ΔΟΚ ην κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα αλαδείμνπλ 

ηηο δηαθνξέο θαη ηηο δηακάρεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζ „απηέο. Σα 

απνηειέζκαηα  ινηπφλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά ελψ παξάιιεια  κέρξη εθείλε ηελ 

πεξίνδν ηα θξάηε απνθάζηδαλ απφ κφλα ηνπο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή , θαη 

φπσο ήηαλ θπζηθφ ίζρπαλ εθείλε ηελ πεξίνδν νη επί κέξνπο ζπκθσλίεο πνπ είραλ 

θάλεη ηα θξάηε μερσξηζηά. 

  Ζ ηδέα ηεο θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αλαγθαζηηθά ,βαζίζηεθε ζηελ αιιειεγγχε 

θαη ζπλεξγαζία απφ ην επίπεδν ησλ πνιηηψλ κέρξη θαη ην αλψηεξν επίπεδν ,ησλ 

κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο θπξίσο ιφγσ ηεο αικαηψδνπο αχμεζεο 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ Κίλαο θαη Ηλδίαο, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

ελέξγεηαο, ελέηεηλαλ ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη έθαλαλ αθφκα πην 

επηηαθηηθή ηελ θαζηέξσζε ησλ θηιειεχζεξσλ αξρψλ (ζπλεξγαζία ) γηα ηελ επίιπζε 

ησλ  ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ παηθηψλ. Έηζη ε δηαπξαγκάηεπζε 

ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο ,αλάκεζα ζε γεηηνληθέο ρψξεο ππφ ηελ 

επνπηεία θνξέσλ θαη ζεζκψλ ηεο  Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ή ε δηαπξαγκάηεπζε 

κεηαμχ ησλ ζεζκψλ ηεο ,ζε ζπλεξγαηηθφ θιίκα, απνηεινχλ φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ην επίπεδν ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ(Σξίηε 

Δλεξγεηαθή Γέζκε,2009). 

  Ζ ελζσκάησζε ηψξα, ησλ θηιειεχζεξσλ αξρψλ ζηελ αγνξά ηεο ελέξγεηαο 

,επηβάιιεη  ηε  δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε ζπκθσλία κε ζπλαηλεηηθνχο φξνπο αλάκεζα ζε 

θξάηε , ζεζκνχο θαη θξάηε  αθφκα θαη αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο παξά ην γεγνλφο φηη 

κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Ζ αγνξά ελέξγεηαο κε ηελ 

πηνζέηεζε ησλ θηιειεχζεξσλ αξρψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαζψο θαη ηελ κεγάιε 

ζχγθιηζε ηεο, έγηλε  πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή , γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

αλαζθάιεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ δπλαηφηεηα ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπο αζθάιεηαο. Με άιια ιφγηα  ν αληαγσληζκφο ζηε δήηεζε (βι Κίλα 

θαη Ηλδία ) ή ν αληαγσληζκφο ζηε δηπισκαηία ησλ αγσγψλ ,παξά ηελ εμάπισζε ηνπ 

ζεζκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ,δεκηνπξγεί θφβνπο γηα ηελ ηειηθή ηθαλφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο πεγέο ελέξγεηαο ή αθφκα θαη ην θαηά  πφζν ζα ππάξρνπλ επαξθή απνζέκαηα 

ελέξγεηαο ζηα εδάθε ησλ πξνκεζεπηψλ(Kirchner et al,2010). 

  Όπνηνο θαη αλ είλαη παξφια απηά ν βαζκφο ηεο έληαζεο ηνπ ζεζκηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ , πιένλ ν ζηφρνο γηα φια ηα θξάηε κέιε , ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο 

αξρέο ηηο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη  ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο εληαίαο  

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο .Μέζα απφ ηηο πλζήθεο θαη γεληθφηεξα ηε λνκνζεζία ηεο, 

ζέηεη σο πξναπαηηνχκελν , ζην πεξηβάιινλ ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη δηαζχλδεζεο , ηε  

ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αληηιακβαλφκαζηε φηη ,κνηξαία 

ν ζεζκηθφο θηιειεπζεξηζκφο ζα πξέπεη λα εληαζεί θαη λα  εηζρσξήζεη ζε θάζε θάζκα 

δξάζεσλ είηε άκεζα (λνκνζεζία) είηε έκκεζα (McGwan,2008). 
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Κεθάιαην 4 

Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο θαη Γξάζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

4.1 Δλεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξώλ ηεο ΝΑ Δπξώπεο 

  Δίλαη αιήζεηα φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί εξσηήκαηα γηα ην ιφγν πνπ γίλεηαη ηφζε 

κεγάιε πξνζπάζεηα  ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ απάληεζε είλαη πνιχ 

απιή αλ δνχκε ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηηο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο . 

   Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε,ηνλ Μάην ηνπ 2014,ηελ εηζήγεζε ηεο ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΔΔ ζε ελέξγεηα θαη πξνζδηφξηζε έηζη ηελ 

ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, επηζήκαλε φηη ε 

ζηήξημε ζε έλαλ κφλν ηξφπν παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη  ζε  έλαλ κφλν πξνκεζεπηή 

ελέξγεηαο , ζα εθζέζεη ηελ ΔΔ ζηελ επηξξνή ηνπ ηειεπηαίνπ.  

 
Δηζαγσγέο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ 

Source: Green Paper, EC (2006) 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο  δείρλεη πνζνηηθνπνηεκέλε ηελ αχμεζε ζηελ απαηηνχκελε 

ελέξγεηα γηα ηελ ΔΔ έσο ην έηνο 2030 θαη αληηιακβαλφκαζηε ηνπο ηξεηο θπξίαξρνπο  

ζηφρνπο πνπ έρεη ε ΔΔ θαη θαη‟ επέθηαζε  ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο 

νη νπνίνη είλαη :  

Α)Γηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ελέξγεηαο  

Β)Γηαζθάιηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο  παξάιιεια κε ηε 

δηαζθάιηζε επαξθψλ απνζεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θαη  

Γ)ηελ πξνψζεζε αλάπηπμεο ηερληθψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Scheepers et al,2006). 
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  Πην ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε φηη επί ηνπ παξφληνο ε ΔΔ παξάγεη ην 

47% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη  θαη εηζάγεη ην 53 % ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεη κε ηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην λα αγγίδεη ην  

90%,απφ ην αέξην ην 66% ,απφ ηα ζηεξεά θαχζηκα ην 40 % ελψ ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά εμαξηάηαη  απφ ηηο εηζαγσγέο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Έσο ην 2013 ην 27% 

ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ ζε αέξην θαιχθζεθε  απφ ηε Ρσζία ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

(71%) ηεο εηζαγφκελεο πνζφηεηαο ηνπ Ρσζηθνχ αεξίνπ θαηεπζχλζεθε ζηε Γεξκαλία 

θαη ηελ Ηηαιία. Όζν αθνξά  ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ππάξρνπλ ρψξεο φπσο ε Δζζνλία, 

ε Λεηνλία θαη ε Ληζνπαλία πνπ εμαξηψληαη πιήξσο απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ πάξνρν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηξίηε ρψξα .Ζ Δπηηξνπή ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο, κεηέθξαζε ζε πνζφ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ΔΔ 

αλαθνηλψλνληαο φηη  έσο ην 2013, νη εμσηεξηθέο ελεξγεηαθέο δαπάλεο ηεο, άγγημαλ ην 

1 δηο επξψ εκεξεζίσο ελψ ηα 300 εθαηνκκχξηα απφ απηά ,αθνξνχλ κφλν ηηο 

εηζαγσγέο απφ ηε Ρσζία. Σέινο έζεζε ην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηεο 

ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ αχμεζεο ηεο 

ηάμεο ηνπ 27%. 

  Ζ δήηεζε απηή ηεο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε έξεπλεο, κέρξη ην 2050, αλ φρη κέρξη ην 

2035, δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο λα απνηειεί ν άλζξαθαο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο αθελφο γηαηί νη ινηπέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο αξγνχλ λα δψζνπλ απνηειέζκαηα (ππξεληθή , ΑΠΔ ) θαη αθεηέξνπ ε   

επεμεξγαζία ηνπ ,κπνξεί λα δψζεη ηε θαζαξφηεξε κνξθή ελέξγεηαο (αέξην) πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο παγθφζκηεο απαηηήζεηο γηα 

πεξηβαιινληηθφ έιεγρν θαη πξνζηαζία ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα, 

βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζε πνιιά εδάθε(εθηφο ησλ ήδε παξαγσγψλ –ρσξψλ) θαη έηζη 

δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνθαινχληαη δηακάρεο αλάκεζα ζηα θξάηε γηα ηελ εμφξπμε 

θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ( Umbach,2012). 

  ε κηα παιαηφηεξε εηζήγεζε  ηεο Δπηηξνπήο  επηζεκάλζεθε  φηη ην ελεξγεηαθφ κίγκα 

ησλ ρσξψλ, δηαθέξεη θαηά πνιχ αλ ζπγθξηζεί ην έλα κε ην άιιν θαη εμαξηάηαη θάζε 

θνξά απφ ηηο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

πεγέο ελέξγεηαο θαζψο θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο εζληθέο πνιηηηθέο επηινγέο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ ελίζρπζε ηεο εληαίαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαηάθεξαλ λα ηζνξξνπήζνπλ ην 

ελεξγεηαθφ κίγκα ηνπο θαη  λα επηηχρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο, ηελ θαιχηεξε ελεξγεηαθή 

απφδνζε.   

  Δηδηθφηεξα ηψξα κηιψληαο γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο 

ζα πξνζζέζνπκε εθηφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπο, έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απξφζθνπηε ελέξγεηα γηα λα 

επηηαρπλζεί ε αλάπηπμε ηνπο. ηφρνο ηνπο έγηλε ε ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα κέζα ζε 

έλα θιίκα νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πνιηηηθήο αλαζθάιεηαο .Γηα ην ιφγν απηφ, 

μεθίλεζε ε αλαδήηεζε θνλδπιίσλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

θαηαξρήλ ησλ παιαηφηεξσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη έπεηηα γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε απαξαίηεηε κεηαξξχζκηζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα 

ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνπλ. Καζηεξψζεθε ινηπφλ ε 
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ελεξγεηαθή πνιηηηθή  ηνπο σο κηα ζεκειηψδεο παξάκεηξνο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε 

ηνπο(Γηακνπξίδεο,2011).  

4.2) Οη δξάζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο ηεο ΝΑ Δπξώπεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ησλ κειώλ ηεο 

  Έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα παξακέιεζεο, κέρξη λα αλαδεηρζνχλ ηα ζέκαηα ελέξγεηαο  

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ε ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, 

πνπ αλήθνπλ σο κέιε ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ξαγδαία 

αχμεζε ηελ ελεξγεηαθήο δήηεζεο, θπξίσο γηα αέξην, μεθίλεζε κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία κηαο θηιειεχζεξεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο (αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Παξάιιεια νη δξάζεηο απηέο έζεζαλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο φπσο ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20 % , ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαηά 20 % αθφκα θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

άλζξαθα (γηα λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ηνπ ) έσο θαη 30 %. Αλ επηηεπρζνχλ νη 

παξαπάλσ ζηφρνη εθηηκάηαη φηη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ζα έρεη θαηαθέξεη λα 

κεηψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 13 % ελψ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζα έρεη 

κεηψζεη ηε ρξήζε ηνπ άλζξαθα έσο θαη 780 εθ .ηφλνπο εηεζίσο (Umbach,2012). 

  Σν επκεηάβιεην ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ νδήγεζε ηελ Δπηηξνπή  έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, λα πξνηείλεη ηελ ακεζφηαηε ιήςε δξάζεσλ 

γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο κε ην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα. 

  Οη δξάζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο  απνζθνπνχλ ζε ζηφρνπο  πνπ απνξξένπλ 

απφ ηνλ θνξπθαίν ζηφρν, ηελ ελεξγεηαθήο αζθάιεηα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πξνζπάζεηα πιήξνπο αθνκνίσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θεθηεκέλνπ απφ  φια ηα κέιε θαη 

ηελ νινθιήξσζε ελ ηέιεη ηεο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο «Energy 

Community Work Programme 2014 – 2015» ε αθνκνίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θεθηεκέλνπ έρεη πξνρσξήζεη ηθαλνπνηεηηθά  απφ ζρεδφλ φια ηα κέιε, νπφηε ν ξφινο 

ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη πιένλ θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφο θαη θπξίσο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ. Γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιεχεη ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο 

ησλ ρσξψλ, έηζη ψζηε νη απνθάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ θαη νη λνκνζεηήζεηο ηνπο λα 

αθνινπζνχλ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Δπίζεο ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κέζα απφ ηα 

φξγαλα ηεο ελεκεξψλεη θάζε ελδηαθεξφκελν γηα θάζε λέα απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί 

θαη αιιάδεη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, ελψ ζα παξνπζηάζεη πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο κειψλ έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ φινη γηα ηελ πνξεία νινθιήξσζεο. 

  Δηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ,ζα 

πξνσζεί δξάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ εθνδηαζκφ, ζπκβνπιεχνληαο ηηο άπεηξεο 

ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο , γηα λα κελ δηαθνπεί εμαηηίαο ηνπο ε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο ζηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν ελψ ηαπηφρξνλα επνπηεχεη θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Παξάιιεια πξνηείλεη  ιχζεηο ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο εθνδηαζκνχ θαη θπξίσο λα ζπκβνπιεχεη ηηο ρψξεο ηηο ΝΑ 

Δπξψπεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ηνπο. 
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  ην ηνκέα ηνπ αεξίνπ ε δξάζε δελ δηαθνξνπνηείηαη πνιχ απφ εθείλε ζην ηνκέα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ζπκβνπιεχεη 

ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θηιειεχζεξεο αγνξάο αεξίνπ θαη 

δεκηνπξγεί κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ γηα λα 

αληηδξάζνπλ νη ρψξεο ζε κηα έθηαθηε δηαθνπή  ηνπ εθνδηαζκνχ κε αέξην. 

  ην ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα είλαη ππνρξεσκέλε λα 

εθαξκφζεη ηελ νδεγία 2009/119/ΔΔ γηα ηελ δηαηήξεζε απνζέκαηνο αζθαιείαο έσο 

θαη 90 εκέξεο. ε απηφ ην έξγν ηεο ,πάιη ζπκβνπιεχεη ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο γηα 

ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο νδεγίαο γηα ην ιφγν φηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπο βξίζθνληαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο. 

  Σέινο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα 

δεκνζηεχεη θάζε πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ηξέρνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ππνδνκήο, επνπηεχεη ηε 

πνξεία ησλ ήδε εθαξκνζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξέρεη ηελ 

αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 

θαη ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγεί γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο ελεξγεηαθήο πνξείαο 

ηεο Δπξψπεο. 

4.3Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο ΝΑ Δπξώπεο 

  Ζ είζνδνο ησλ νθηψ ρσξψλ κε κειψλ ηεο ΔΔ ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα είρε σο 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επάισηεο απηήο πεξηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα εθνδηαζκνχ γηα ηελ ππφινηπε ΔΔ. Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ελίζρπζε 

απηή, θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα ζε επίπεδν  Κνηλφηεηαο ,γηα 

ηελ εγγχεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο , είηε θαηαζθεπάδνληαη ζηε πεξηνρή , είηε 

πξνγξακκαηίδνληαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηελ πεξηνρή (πρ Αγσγφο δηαζχλδεζεο BG-

RS - Νένο αγσγφο δηαζχλδεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο εξβίαο) 

  Δπηπιένλ είλαη πνιινί νη αλαιπηέο πνπ είδαλ ηε δηαδηθαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο  σο κέζν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηνπ εμεπξσπατζκνχ  

ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Έηζη ηνπο παξείραλ βνήζεηα γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

δεκνθξαηηθψλ θπβεξλήζεσλ αθνχ θαηέξξεπζαλ νη πξνεγνχκελεο, ελψ  ζηήξημαλ θαη 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ΔΔ λα γίλεη θηιηθφο  

εηαίξνο ησλ ρσξψλ απηψλ γηα λα απινπζηεπηεί ε δηαδηθαζία ζπλαζπηζκνχ ηνπο ζε 

ελεξγεηαθά ζέκαηα( Deitz et al. 2007). Παξάιιεια  ε Κνηλφηεηα πξνσζεί πνιηηηθέο 

ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα, ππνζηεξίδνληαο ηε 

πξνζπάζεηα ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ην ελεξγεηαθφ θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, αθνχ δελ 

έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο νιφθιεξνπ ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, ελψ είλαη 

έκπξαθηε θαη ε ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνπο ζπζηήκαηνο(COM/2014/0330 final) 
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Αιβαλία 

  ηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ε Αιβαλία έρεη 

πηνζεηήζεη κηα λνκνζεζία, ζπκβαηή ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, κε ην ελεξγεηαθφ 

θεθηεκέλν γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ζην ελεξγεηαθφ ράξηε. Έηζη κε ηνλ Νφκν 

9121/28/7/2003 πηνζέηεζε πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο κε ξεηή απαγφξεπζε θάζε πξνζπάζεηαο παξεκπφδηζεο 

ηεο ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηπιένλ απνδέρηεθε ηελ εμνπζία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο λα επηιακβάλεηαη ζε ζέκαηα ελέξγεηαο γηα ηα νπνία ε εζσηεξηθή 

λνκνζεζία δελ έρεη θαηαθέξεη λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη επαξθή κέηξα. 

   Παξάιιεια δεκηνπξγεί ηελ εζληθή επηηξνπή αληαγσληζκνχ κε ζαθή ζηφρν ηελ 

ζσζηή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά, ελψ 

ζεζκνζεηεί ηελ δεκηνπξγία ηεο  Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο ,ε νπνία νπζηαζηηθά ζρεδηάδεη 

θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Βνεζεηηθφ φξγαλν ηεο 

Δπηηξνπήο ελέξγεηαο είλαη ε Γξακκαηεία  ηεο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο .   

  ηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εληφο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ε Αιβαλία 

έρεη θαηαζέζεη ην Κνηλσληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο θαη ηελ Έθζεζε 

γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο .Σν Κνηλσληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ζέκαηα 

ελέξγεηαο, πξνβιέπεη κέηξα: γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ ελεξγεηαθψλ 

θαηαλαισηψλ(πρ κε κείσζε ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπο ) ,ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κέζα απφ λνκνζρέδηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίζε εξγαζία θαη ηελ ίζε ακνηβή απηήο ηεο εξγαζίαο. 

  Ζ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο , πξνέξρεηαη απφ 

ηελ πδξνειεθηξηθή  ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 100% , ε νπνία απφ ην 2009 θαη κεηά έρεη 

βειηησζεί ηφζν πνιχ, πνπ νη εηζαγσγέο πιένλ ηεο Αιβαλίαο αλέξρνληαη κφιηο ζην 

12% (απφ Κφζζνβν θαη Διιάδα) απφ ην 50 % πνπ ήηαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο. 

ηφρνο πιένλ είλαη ε θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ θαη γηα κειινληηθή εμαγσγή ηεο 

πιενλάδνπζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όζν αθνξά ζην αέξην, ζηελ Αιβαλία είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηε ε αγνξά  θπζηθνχ αεξίνπ, κε κία κφλν επηρείξεζε λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα απηφ, ελψ νη πνιίηεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ην θπζηθφ αέξην ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο(ε θπξηφηεξε ελεξγεηαθή 

αλάγθε, ε ζέξκαλζε, θαιχπηεηαη απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα).Παξφια απηά ππάξρεη, 

λνκνζεζία πξνζηαζίαο θαη δηνίθεζεο κηαο ελ δπλάκεη αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, ε Αιβαλία δεζκεχηεθε 

ην 2008 γηα ηε θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ζηε 

πεξηνρή Fieri , αθνχ εθηηκάηαη φηη νη δπλαηφηεηεο ηεο γηα ππφγεηα απνζήθεπζε αεξίνπ 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ κηα έθηαθηε θξίζε αεξίνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηε ηξνθνδνζία ηεο Δπξψπεο κε αέξην.  

  Όζν αθνξά ηε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ , δελ έρνπκε ζαθή 

απεηθφληζε γηα πξφνδν ηεο ρψξαο ζην ηνκέα απηφ, ππάξρεη φκσο κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα κε ηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο λα γίλνληαη ζην ηνκέα ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ ηεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα. ην ηνκέα απηφ ε Αιβαλία 
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βαζίδεηαη εληνλφηαηα ζηε λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

εθφζνλ δελ έρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ΑΠΔ(Albania Progress Reports,2015). 

  Σέινο , ην Δλεξγεηαθφ πιάλν ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2010-2018 ζέηεη εθ λένπ 

ηνπο φξνπο ππνινγηζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζληθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, κε ην ζηφρν ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο λα απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα 

ησλ δξάζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο. Δθηηκάηαη φηη ε  δπλαηφηεηα κείσζεο 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά ηνκέα, αγγίδεη ην 100% θαη γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξνβιέπεη ηε δηάζπαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελέξγεηα ζε 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο γηα λα επέιζεη ηάρηζηα ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. 

 

 Βνζλία Δξδεγνβίλε 

 

  Ζ Βνζλία Δξδεγνβίλε ραξαθηεξίδεηαη, απφ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο 

ζηελ παξαγσγή , δηαλνκή θαη κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Βαζηθφο παίθηεο 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα είλαη ε θξαηηθή επηρείξεζε Komunanlo παξά ην γεγνλφο  φηη ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ζηε Βνζλία έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2003. 

  Πξνηεξαηφηεηα ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο ,είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αγνξάο ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο (Κνηλσληθφ  ρέδην 

Γξάζεο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο) κε παξάιιειε πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί .Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πξνζπάζεηα 

απηή, είλαη νη ρακειέο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα, γεγνλφο πνπ δελ θάλεη αληαγσληζηηθή ηελ 

αγνξά ελέξγεηαο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη επελδπηέο αθνχ δελ 

πξνζθέξεη  θέξδε. Ωζηφζν ε ρψξα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ εμαγσγέα 

ελέξγεηαο, αθνχ αξθεηή απφ ηελ πνζφηεηα πνπ παξάγεη ,εμάγεηαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη 

ε εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ,κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

  ηφρνο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

θαη πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε ππνζηήξημε ησλ 

επάισησλ ελεξγεηαθά θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα  ηηο λέεο 

ηάζεηο ζηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή θαη θαηαλάισζε. Δπίζεο ζηφρν απνηειεί θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ,o νπνίνο φκσο επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή 

ηξίησλ, νξγάλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηα νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί αλ φλησο έρεη επηηεπρζεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο. 

  ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απηή γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο κε ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πδξνειεθηξηθή ζε πνζνζηφ 88,8% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηα επφκελα ρξφληα επηβάιιεη ηε θαηαζθεπή θαη λέσλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο  ελέξγεηαο  θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ δνζεί ήδε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

51 άδεηεο γηα θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκψλ, γηα λένπο δηαλνκείο  ελέξγεηαο ,θαζψο θαη 

γηα εκπνξία  ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Απφ ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα , ην 70% θαιχπηεη ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο , ην 27% εμάγεηαη θαη πεξίπνπ 

3% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο παξακέλεη ζην δίθηπν παξαγσγήο δηαηεξψληαο έηζη 



Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΑ ΕΤΡΩΠΗ        ~ 30 ~ 
 

ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνψλ ελέξγεηαο ζηελ αγνξά. Σα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηε δήηεζε 

ηεο ελέξγεηαο  γηα ηελ πεξίνδν 2014-2023 νδεγνχλ ηελ θαηάξηηζε  κέηξσλ θαη 

ιχζεσλ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ λνκνζεζία ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. Έλα 

παξάδεηγκα απνηειεί ε αλάιπζε ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο κεηαθνξάο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηεο ελέξγεηαο, ηεο κείσζεο 

ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζηα ζεκεξηλά επίπεδα. 

  Ζ αγνξά αεξίνπ, ηεο  Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο , ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιήξε 

εμάξηεζε ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο αθνχ δελ έρεη θαζφινπ δηθά ηεο απνζέκαηα. Δηζάγεη 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηε Ρσζία κέζσ αγσγψλ πνπ δηαηξέρνπλ 

ηελ Οπθξαλία , ηελ Οπγγαξία θαη ηε εξβία. Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ αεξίνπ δελ είλαη 

φζν εθηεηακέλε ζα κπνξνχζε λα είλαη, αθνχ ε ζέζε ησλ αγσγψλ θάλεη απαγνξεπηηθφ 

ην θφζηνο ρξήζεο θαη απφ άιιεο πεξηνρέο απφ εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ. Ωζηφζν ε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξνβιέπεη, αλεκπφδηζηε ξνή ελέξγεηαο ζε φζνπο θαηαλαισηέο 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. 

  Όζν αθνξά ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα πξντφληα ηνπ ,ε εζληθή λνκνζεζία, 

ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο  νδεγίεο ,πξνβιέπεη ηερληθά ζέκαηα γηα ηε κεηαθνξά θαη 

ηελ εκπνξία ησλ πγξψλ θαπζίκσλ , γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη , γηα ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ αζθαιείαο γηα 90 κέξεο ,ελψ 

παξάιιεια πξνσζεί κε ζέζπηζε θηλήηξσλ ηελ  επέλδπζε ζηελ αγνξά ησλ πγξψλ 

θαπζίκσλ . Ζ ηειεπηαία απηή παξάκεηξνο, ηεο επέλδπζεο ,ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο Βνζλίαο , αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πιήξσο 

εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο  πγξψλ θαπζίκσλ απφ ελ Κξναηία , ηελ ινβελία , ηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία.  

  ην ηνκέα ησλ ΑΠΔ , ε εγεζία ηεο Βνζλίαο  Δξδεγνβίλεο, έρεη ζεζπίζεη κηα πξψηε 

λνκνζεζία γηα  ηελ ζσζηή ρξήζε  ηνπο ,ζχκθσλα πάληα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. 

Έρεη ηεζεί ν ζηφρνο ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηε παξαγσγή ελέξγεηαο ζε 

πνζνζηφ 20% έσο ην 2020 αιιά ζα επηηεπρζεί επθνιφηεξα, κφλν εάλ εθαξκφζεη ηελ 

λνκνζεζία απηή θαη ε πξσηνπφξνο δεκφζηα επηρείξεζε ελέξγεηαο , ε νπνία αθφκα δελ 

έρεη βξεη ηελ επειημία λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο πεγέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 

ηεο. Μέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λνκνζεζία αθνξνχλ ηηο επηπξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα φζνπο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΑΠΔ ή αθφκα θαη 

επηβνιή πξνζηίκσλ γηα φζνπο δελ εθαξκφδνπλ έζησ θαη σο έλα βαζκφ ηε λέα 

λνκνζεζία. Ζ πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΑΠΔ ζηξέθνληαη ζην 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηα απνηειέζκαηα φκσο δελ είλαη ηα αλακελφκελα , αθνχ δελ 

γίλεηαη αμηφινγνο έιεγρνο ελψ κειινληηθά ζα ρξεηαζηνχλ ζίγνπξα εηζαγσγέο 

βηνθαπζίκσλ κηαο θαη ηα εγρψξηα απνζέκαηα δελ επαξθνχλ. Γηα ην κέιινλ , ε Βνζλία 

έρεη πηνζεηήζεη απφ ην 2012 ην ζρέδην Energy Strategy 2030, ζην νπνίν 

πεξηγξάθνληαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε  ηεο ελέξγεηαο, κε 

ηα κέηξα γηα κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ,αλαιχνληαη  νη παξάγνληεο πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ζέζπηζε ζεζκψλ θαη 

νξγάλσλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ απηφ ην ζρέδην. 
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 Κόζζνβν 

 

  ηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο ηεο ρψξαο κε ην ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν ην Κφζζνβν 

έρεη μεθηλήζεη κηα ζεηξά πξνζπαζεηψλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε ελαξκφληζε ηνπ κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα. 

Δίλαη γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηηο ελεξγεηαθέο αξρέο ηεο ρψξαο, φηη ην 97% ηεο 

παξαγσγήο ηεο εγρψξηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζην ιηγλίηε θαη φηη νη 

κνλάδεο παξαγσγήο, επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο. Όκσο ε 

παιαηφηεηα ηνπο, ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπο θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ,κεηψλνπλ ηε παξαγσγηθφηεηα ηνπο ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ πξέπεη λα εηζάγνληαη πνζφηεηεο ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο γηα λα θαιπθζνχλ 

νη εζσηεξηθέο αλάγθεο .ε φξνπο αλάπηπμεο , ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ηηο κνλάδεο ηνπ Κνζζφβνπ δελ αθνινπζεί ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο κε 

απνηέιεζκα λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη. 

Παξάιιεια , ππάξρνπλ πνιιέο απψιεηεο απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο είηε εκπνξηθέο 

(δελ πσιείηαη ε ελέξγεηα πνπ ράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηεο , εμαηηίαο ηεο θαθήο 

πνηφηεηαο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ) είηε απφ ηε κε ρξήζε ηεο ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία αθνχ ράλεηαη .Μεγάιε απψιεηα (θπξίσο εκπνξηθή) ππάξρεη θαη απφ ηε 

παξάλνκε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θπξίσο ζην ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο. Ζ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηψξα, ζηελ αγνξά  ηνπ Κνζζφβνπ καδί κε ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο απσιεηψλ , δεκηνπξγνχλ κηα αζηάζεηα ζηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο  

ελέξγεηαο , ηθαλή λα παξεκπνδίζεη ηελ πεξαηηέξσ  νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

  Ζ κνλαδηθή ιχζε πνπ αλαδχζεθε , έπεηηα θαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  ηεο 

Δπηηξνπήο , είλαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο , κέζα απφ ηελ έληαζε 

ησλ επελδχζεσλ ζην  ηνκέα απηφ  θαη ηελ  ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ηδξχζεθαλ αληίζηνηρα ε  Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ε Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο ηνπ Κνζζφβνπ. Ζ κελ πξψηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ ελψ ε κελ δεχηεξε είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζεη κηα αλνηθηή θαη θηιειεχζεξε αγνξά ελέξγεηαο ε νπνία 

ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα. 

  Όζν αθνξά ην αέξην , είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα φηη ην Κφζζνβν δελ ζπλδέεηαη κε 

θαλέλαλ δίθηπν κεηαθνξάο αεξίνπ , νχηε φκσο θαη παξάγεη αέξην. Σν αέξην δελ 

ππάξρεη πνπζελά κέζα ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρψξαο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δελ πξνσζνχληαη θαη επελδχζεηο ζην ηνκέα απηφ. 

  Σν πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα ηνπ απφ ηελ άιιε , θαηαιακβάλνπλ κεξίδην ζηε 

αγνξά ελέξγεηαο ,φρη φκσο ζηα επίπεδα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο .Ζ κεηαθνξά ηνπ 

ζηε ρψξα γίλεηαη θαηά 80% νδηθψο θαη 20% κέζσ ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ κε 

ρψξεο πξνκεζεπηέο. Γελ παξάγεηαη θαζφινπ πεηξέιαην ζην έδαθνο ηνπ ,άξα είλαη 

πιήξσο εμαξηεκέλν απφ ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο,  ελψ νη θπξηφηεξνη εηαίξνη 

ηνπ γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ είλαη ε Διιάδα ζε πνζνζηφ 20% , ε Ηηαιία ζε 

πνζνζηφ 23% θαη κε ιηγφηεξα πνζνζηά κεηαθνξάο ε Κξναηία , ε εξβία θαη ε 

Βνζλία Δξδεγνβίλε. Ζ λνκνζεζία πνπ αθνξά ζην πεηξέιαην , πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο, 

γηα ηε κεηαθνξά, ηε πξνκήζεηα θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ. εκαληηθφ άιπην 
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πξφβιεκα, είλαη ην απφζεκα αζθαιείαο πνπ δηαηεξεί ε ρψξα θαη αγγίδεη ην 5% ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο , φηαλ ε νδεγία 2009/119/ΔΔ εθηηκά ην απφζεκα αζθαιείαο ζε 

ρξνληθφ νξίδνληα  κε ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή ηηο 90 εκέξεο. Έλα αθφκα εκπφδην, γηα 

ηελ ελσζηαθή πνξεία ηνπ Κνζζφβνπ , είλαη ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα  επηβάιιεη 

δαζκνχο  ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα πνπ δηαπεξλνχλ απφ ηα  ηεισλεία ηνπ, κηα 

δηαδηθαζία πνπ θαηαξγείηαη  ξεηά απφ ηελ ίδηα ηε πλζήθε Ίδξπζεο ηεο Δλεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο. 

  Σέινο αλαθνξηθά κε ηηο ΑΠΔ ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ηνπ Κνζζφβνπ , 

πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε  Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα. Παξάιιεια 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξαβιεθζνχλ παξειζνληηθέο πξαθηηθέο πνπ ήζειαλ ηηο 

επηιεθηηθέο αλαζέζεηο έξγσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαηαζθεπαζηέο ελψ γίλεηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ , ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο 

ΑΠΔ.Ζ ηειεπηαία απηή πξαθηηθή ηεο ΡΑΔ , λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηέο έδσζε 

κηθξά αιιά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα κειινληηθή ρξήζε , αθνχ ε έθζεζε γηα ηελ 

πξφνδν ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζην Κφζζνβν καο δείρλεη ηελ 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπο θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπζφμπινπ γηα 

ιφγνπο ζέξκαλζεο. 

  Σα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηε  ΡΑΔ Κνζζφβνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ βηνθαχζηκα, ηελ αηνιηθή θαη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Πξνο ην παξφλ φκσο βξηζθφκαζηε αθφκα ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο  ησλ πξνηάζεσλ.  

ην ηνκέα ησλ επελδχζεσλ πξέπεη λα πνχκε φηη σο ην 2012 νη επελδχζεηο 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο, αθνχ εθηηκάηαη φηη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθηφο απφ ηηο εγρψξηεο αλάγθεο (νη νπνίεο απμάλνληαη θάζε ρξφλν 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ) κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη  ηε δήηεζε 

εμαγσγψλ. 

  Σέινο ην ελεξγεηαθφ πιάλν γηα ηελ πεξίνδν 2013 -2022 ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη 

απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο , έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

ηεο ελέξγεηαο , ζε πξνζηηέο ηηκέο θαζψο  θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε  ηεο δηαλνκήο ηεο 

ελέξγεηαο .Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή λέσλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο 

ελέξγεηαο. Ωζηφζν ζηε πξνζπάζεηα απηή ,πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο, κε ηελ ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε 

ζε πεγέο ελέξγεηαο (δελ επηιέγνπλ νη θαηαλαισηέο θάπνηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο , 

αθνχ ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ρακειφηεξε απφ νπνηαζδήπνηε άιιεο) 

θαη κε ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ελέξγεηαο κηαο θαη ην πεηξέιαην ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν θαη ζηηο κεηαθνξέο πιένλ. 

 

ΠΓΓΜ 

 

  θνπφο ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ΠΓΓΜ, είλαη ε αζθαιήο θαη αλεκπφδηζηε 

πξνκήζεηα πνηνηηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο ζε  ινγηθέο ηηκέο θαη θφζηε ,ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ , ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε 



Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΑ ΕΤΡΩΠΗ        ~ 33 ~ 
 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ηέινο ε πιήξεο ελαξκφληζε 

ηεο εζσηεξηθέο λνκνζεζίαο κε ηε  επξσπατθφ ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν. Ζ Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο ηεο ΠΓΓΜ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο . 

  Ζ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΠΓΓΜ, νξηνζεηείηαη απφ κηα λνκνζεζία πνπ 

πξνβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ,γηα ηελ πηζαλφηεηα ππεξηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο (απνηξνπή δεκηνπξγίαο κνλνπσιίσλ ), ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο παξαγσγήο 

ψζηε λα θαιχπηεηαη ε δήηεζε, δεκφζηα θαη νηθηαθή (πρ ζχκθσλα κε ηνπ 

επξσπατθνχο θαλφλεο γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) ,ηνπο θαλφλεο  

κεηαθνξάο ηεο (πρ ε λνκηκφηεηα ησλ θνξέσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ελέξγεηα) θαη ηα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο κηαο πηζαλήο θξίζεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ζ παξαπάλσ 

λνκνζεζία απνηειεί γηα ηε ΠΓΓΜ ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν γηα λα πινπνηήζνπλ κηα  

απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο , λα θαηαθέξνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ εγρψξηα αγνξά ζε 

κηα ζχγρξνλε  αλνηθηή αγνξά ελέξγεηαο ζηα πξφηππα ησλ θηιειεπζέξσλ αγνξψλ ηεο 

Δπξψπεο . 

  Ζ παξαγσγή  ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΠΓΓΜ, γίλεηαη θαηά 64% απφ ηελ 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θαηά 36% απφ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα. Ζ θαηαλάισζε 

φκσο απμάλεηαη θάζε ρξφλν θαη έρεη θηάζεη λα εηζάγεη ζρεδφλ ην 30% ηεο πνζφηεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεη απφ ηξίηεο ρψξεο. Οη δπλαηφηεηεο φκσο ηεο ρψξαο , εθηηκάηαη φηη 

είλαη δπλακηθήο θχζεο αθνχ  έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε θαη ηεο πδξνειεθηξηθήο θαη ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

ζπλδπαζηηθά. 

  Σα απνζέκαηα αεξίνπ ηεο ΠΓΓΜ, εθηηκάηαη φηη αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο παξαγσγήο  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , αθνχ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκν ζηε δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν ε ΠΓΓΜ, εηζάγεη ην αέξην πνπ θαηαλαιψλεη απφ ηε Ρσζία 

κέζα απφ αγσγνχο πνπ δηαπεξλνχλ ηελ Οπθξαλία , ηελ Διιάδα θαη ηε εξβία. Ζ 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ αγνξά ηνπ αεξίνπ ζηε ΠΓΓΜ ,νξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν ζα απνθεπρζνχλ ηα κνλνπψιηα (έιεγρνο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απφ 

ηε ΡΑΔ ή δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ ζπλαιιαγψλ) θαη ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα ε 

κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ αεξίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο(ηερληθνί φξνη ). 

Έλαο, απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΠΓΓΜ, είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.  

  Ζ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο ΑΠΔ βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην αιιά έρεη δνζεί 

ζε απηήλ ν ραξαθηήξαο κέγηζηεο ζεκαληηθφηεηαο  γηαηί ζα δξνκνινγεζεί έηζη 

ζεζκνζεηεκέλα ε αλαγθαία γηα ηε ρψξα δηαθνξνπνίεζε. Μέζα απφ απηή ηε 

λνκνζεζία, πξνσζείηαη ε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ, πξνζηαηεχεηαη θαη επλνείηαη ν 

εθνδηαζκφο ζε βηνθαχζηκα ελψ νξηνζεηεί θαη ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζηελ θαηαλάισζε ηνπο. Παξάιιεια πξνσζεί ηε ρξήζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζηε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο κέζα απφ  πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ ελψ ππάξρεη θαη ζρεδηαζκφο γηα θαηαζθεπή 

αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ παξαγσγή «θαζαξήο» ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο απφ ηελ 

αηνιηθή. 
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Μνιδαβία 

  Ζ  Μνιδαβία είλαη κηα ρψξα εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 

97% θαη ν ελεξγεηαθφο ηεο ηνκέαο είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλνο. Ζ ππεξβνιηθή απηή 

εμάξηεζε δεκηνπξγεί κηα νηθνλνκία ππέξκεηξα επάισηε ζε θάζε δηαηαξαρή ηεο 

δηεζλνχο αιιά θαη ηεο εζληθήο αγνξάο ελέξγεηαο .Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Μνιδαβίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο , 

ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαη ε 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επνπηεχεη ηελ αγνξά ηεο ελέξγεηαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπο πγηνχο αληαγσληζκνχ.   

  ην ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  φιε ε πξνζπάζεηα ηεο Μνιδαβίαο έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο έηζη ψζηε λα 

επηηχρεη πην επηθεξδείο γηα ηελ ίδηα ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ,γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε 

ηεο ρψξαο κε  λέα δίθηπα κεηαθνξάο θαη ηελ πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο ελέξγεηαο. ε 

γεληθέο γξακκέο δειαδή ,ε πξνζπάζεηα γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Μνιδαβίαο 

αθνξά ζηελ επέθηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο. Απφ ην 2009 θαη κεηά, φηαλ θαη έγηλε 

κέινο ηεο Δλεξγεηαθήο  Κνηλφηεηαο ,πξνζπάζεζε, θαη πξνζπαζεί αθφκα, εληαηηθά λα 

κεηαθέξεη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ζηελ εζληθή  ηεο λνκνζεζία ,πηνζεηψληαο ηηο 

νδεγίεο 2008/3/ΔΔ (νπζηαζηηθά αμηνπνίεζε ζρεδφλ νιφθιεξν ην ηξίην παθέην 

ελεξγεηαθήο ζηήξημεο ζηε πξνζπάζεηα αθνκνίσζεο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο)  θαη 

2005/89/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με 

δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο κε έλα ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,4 % εηεζίσο ,γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο εηζάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζα απφ έλα απαξραησκέλν 

δίθηπν γξακκψλ πνπ εμππεξεηνχζε ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ην 

νπνίν φκσο πιένλ κεηά ηε δηάζπαζε έρεη ππνβαζκηζηεί αθνχ έρεη πάςεη λα 

εμππεξεηεί ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εμππεξεηνχζε. 

  Γηα ηα επφκελα ρξφληα (έσο ην 2030) πξνβιέπεηαη αχμεζε ζηελ παξαγσγή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 2,8% απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα θαη ε εθηίκεζε 

απηή νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο απφ ΑΠΔ. 

  Ζ αγνξά αεξίνπ ηεο Μνιδαβίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηεξάζηηα νηθηαθή 

θαηαλάισζε ζρεδφλ ζην 65% ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ,ελψ κφιηο ην 50% 

ησλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ. Γελ 

ππάξρεη ίρλνο δηαθνξνπνίεζεο αθνχ φιε ηελ πνζφηεηα ηελ εηζάγεη θαη κάιηζηα κφλν 

απφ ηελ Ρσζία. Παξάιιεια δελ έρεη θακία δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο 

θαη θπζηθά νχηε θάπνηνλ ζηαζκφ επεμεξγαζίαο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Σα κνλαδηθά 

βήκαηα ζηε λνκνζεζία ηνπ αεξίνπ είλαη , ε πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο 2004/67/ΔΔ γηα 

ηελ αζθάιεηα ζηε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ελ γέλεη. 

  Ζ αγνξά πεηξειαίνπ ηεο Μνιδαβίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιχ κηθξή εζσηεξηθή 

παξαγσγή (9% ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ) ελψ εηζάγεη ηελ απαηηνχκελε 

ππφινηπε πνζφηεηα δηα κέζνπ Διιάδαο θαη Λεπθνξσζίαο, ζε πνζνζηφ 49% απφ ηε 

Ρσζία,40 % απφ ην Καδαθζηάλ θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηε Ρνπκαλία θαη ηε 

Λεπθνξσζία. Δπίζεο δελ ππάξρεη θάπνηνο αγσγφο κεηαθνξάο πνπ λα ηε ζπλδέεη κε 
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θάπνην δίθηπν δηαλνκήο θαη θακία πιεξνθφξεζε σο πξνο  ηε δπλαηφηεηα ηεο λα 

απνζεθεχεη πεηξέιαην. 

  Ζ εζληθή λνκνζεζία γηα ην πεηξέιαην ,πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη θάπνην βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ,έρεη ελζσκαηψζεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο, ηελ νδεγία 2009/119/ΔΔ γηα 

ηελ επίηεπμε κέρξη ην 2023,ηνπ ειαρίζηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο (γηα 90 κέξεο).  

   Σέινο ε ήδε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην πεηξέιαην πξνβιέπεη θαλφλεο κφλν γηα ηε 

ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηε κεηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο  απφ ΑΠΔ, κέζα απφ ηε λνκνζεζία ηεο 

Μνιδαβίαο(ζχκθσλε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία) δίλεη θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο 

φπσο ε ειεπζεξία πξφζβαζεο ζην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη εκπφδηα ή πξνβιέπεη κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Μέρξη ζηηγκήο έλα  κηθξφ πνζνζηφ παξάγεηαη απφ ηελ 

αηνιηθή θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Γεληθφηεξα ζην ηνκέα ησλ  ΑΠΔ ε  Μνιδαβία 

βξίζθεηαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα δψζεη ζαθή 

εηθφλα αθφκα γηα ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σέινο, νη δπλαηφηεηεο ηεο Μνιδαβίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα πεξηζηξέθνληαη γχξσ  

απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε (ηζρπξή κεηαβιεηή δηαθνξνπνίεζεο) αθνχ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ζηαζεξφ θαη ηζρπξφ ελεξγεηαθφ θφκβν ζηελ πεξηνρή κηαο θαη  

ζπλνξεχεη κε Ρνπκαλία θαη Οπθξαλία, δπν ρψξεο νη νπνίεο θηινμελνχλ πνιινχο 

αγσγνχο κεηαθνξάο ελέξγεηαο ελψ ήδε δηαζπλδέεηαη κέζσ αγσγψλ κε Διιάδα , 

Βνπιγαξία θαη ΠΓΓΜ. 

 

Μαπξνβνύλην 

 

  Ζ εζληθή ελεξγεηαθή λνκνζεζία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε 

ηελ επξσπατθή λνκνζεζία αθνχ έρεη πηνζεηήζεη ηηο νδεγίεο 2005/89/ΔΔ ,2004/67/ΔΔ 

θαη 2006/67/ΔΔ γηα ηε αζθάιεηα ζηνλ εθνδηαζκφ ελέξγεηα θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

ειάρηζησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο .Οη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο 

έσο ην 2030, είλαη ε επίηεπμε ηεο αλεκπφδηζηεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο, ε αζθάιεηα ζηε 

κεηαθνξά ηεο , ν ζεβαζκφο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

νδεγηψλ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη φια απηά λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο 

θηιειεχζεξεο αγνξάο ελέξγεηαο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη εζληθέο αξρέο. Ζ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ , παξάγεηαη θαηά 75% απφ ηελ πδξνειεθηξηθή ελψ 

πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη θαη απφ ηελ ζεξκνειεθηξηθή. Ζ λνκνζεζία 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ζέηεη ην λνκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο επελδχζεσλ γηα ηε 

θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηε επέθηαζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ γξακκψλ κεηαθνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην ζρέδην 

θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπλδέεη 

ην Μαπξνβνχλην κε ηελ Ηηαιία. Ζ πνιηηηθή ηεο ρψξαο γηα ηε επέθηαζε ησλ γξακκψλ 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηα , πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα παξάγνπλ ελέξγεηα θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

  Ζ αγνξά πεηξειαίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλε θαη ιεηηνπξγεί 

κε πνιινχο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη εγγπψληαη ηνλ αληαγσληζκφ  θαη ην θηιειεχζεξν 
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ζηνηρείν ηεο. Ζ ζηνρνζέηεζε θαη ε δξάζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, επηθεληξψλεηαη ζηε 

πξνζπάζεηα ηνπ λα απνθηήζεη θαη λα απνζεθεχζεη ην ειάρηζην απφζεκα αζθαιείαο 

πνπ πξνβιέπεη ε επξσπατθή λνκνζεζία. Μηα εθηθηή δηαδηθαζία ,αθνχ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε κηθξέο αλαπξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην επίπεδν 

απνζεθεπκέλεο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ πνπ απαηηείηαη (90 κέξεο).Σν πξφβιεκα ζηελ 

αγνξά πεηξειαίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ , είλαη φηη δελ είλαη ζε θαλέλα βαζκφ 

δηαθνξνπνηεκέλν, αθνχ εηζάγεη φιε ηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ θαηαλαιψλεη 

θαζψο δελ ππάξρνπλ θαζφινπ εγρψξηα απνζέκαηα. 

  Όζν αθνξά ην αέξην , πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ ππάξρεη αλεπηπγκέλε αγνξά 

αεξίνπ ζην Μαπξνβνχλην θαη έηζη δελ ππάξρεη θαη δεδνκέλε θαηαλάισζε ηνπ.Ζ 

αλάγθε φκσο γηα δηαθνξνπνίεζε νδήγεζε ηελ εγεζία ηεο ρψξαο λα αλαπηχμεη κηα λέα 

λνκνζεζία πνπ πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία αγνξάο αεξίνπ ζηα πξφηππα ηεο εληαίαο 

αγνξάο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο.  

  Όζν αθνξά ηηο ΑΠΔ , ζε γεληθέο γξακκέο, ην Μαπξνβνχλην έρεη πηνζεηήζεη ην 

ζχλνιν ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ. Πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

παξαγσγνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΑΠΔ ή ε εγγχεζε θαηψηεξεο ηηκήο απφ ην ίδην ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κέζα απφ ηελ επηδφηεζε κέξνπο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

 

εξβία  

 

  Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο εξβίαο πξνζηαηεχεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα 

ελεξγεηαθή αγνξά θαη ζέηεη ηνπο θαλφλεο αληίδξαζεο ζε κηα ελδερφκελε θξίζε 

εθνδηαζκνχ. Με ηελ πξνζρψξεζε ηεο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα αλέιαβε ηελ 

ππνρξέσζε λα πηνζεηήζεη ην ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν, θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα αλνηθηή θαη θηιειεχζεξε αγνξά ελέξγεηα ζηα πξφηππα ηεο 

επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

  Ζ λνκνζεζία γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα , εληζρχεη ηελ εζσηεξηθή  παξαγσγή 

ελέξγεηαο αθνχ αμηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο κφλν απφ ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ,ελψ αλ επηηεπρζεί πιεφλαζκα ζηε παξαγσγή κπνξεί λα πσιεζεί ζε ηξίηεο 

ρψξεο. Αλ ηπρφλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο , ηφηε θαη κφλν ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ 

εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο..Οη παξαγσγνί είλαη θπξίσο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο εξβίαο ιεηηνπξγεί ζεβφκελν ηηο νδεγίεο γηα ηε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί φξνη θαη θαλφλεο γηα ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπληήξεζεο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο θαη ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ελψ παξάιιεια ηξέρνπλ επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

κειινληηθψλ θαη ζπλερφκελα απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο .Βέβαηα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε  θαη 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

ΑΠΔ ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

  Ζ αγνξά αεξίνπ ηεο εξβίαο θαιχπηεη ην 20% ηεο θαηαλάισζεο ηεο απφ εζσηεξηθή 

παξαγσγή ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ην εηζάγεη απφ ηε Ρσζία , κε κηα δήηεζε λα 
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απμνκεηψλεηαη ξαγδαία αλάινγα κε ηελ επνρή. Γηα ην ιφγν απηφ , γηα λα επηηεπρζεί ε 

αζθάιεηα εθνδηαζκνχ νη ελεξγεηαθέο αξρέο ηεο εξβίαο δηέζπαζαλ θαη δηακνίξαζαλ 

ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ειάρηζηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ 

ινγηθή δηαρείξηζε ηεο δηαλνκή ηνπ αεξίνπ ζηηο ηνπηθέο αξρέο  πρ δήκνη θαη 

πεξηθέξεηεο. Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αγνξά ηνπ αεξίνπ πξνβιέπεη παξακέηξνπο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο , ζηελ θηιειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο , ελψ 

θαζνξίδεη θαη φξνπο ηερληθήο αζθαιείαο  ζηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο .Όζν αθνξά 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο , ε εξβία επελδχεη ,κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή 

αγσγψλ κεηαθνξάο αεξίνπ ή ζηηο δηαζπλνξηαθέο θαηαζθεπέο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο 

πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηε ρψξα κε ηελ Οπθξαλία , ηε Ρνπκαλία θαη ην Μαπξνβνχλην. 

  Ζ αγνξά πεηξειαίνπ αθνξά θπξίσο ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαζψο  ην δίθηπν 

αγσγψλ πνπ ππάξρεη εμππεξεηεί κφλν ηηο βηνκεραληθέο δψλεο ηεο ρψξαο. Ζ 

εζσηεξηθή  παξαγσγή, κε δεδνκέλν ηε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο, δελ επαξθεί 

γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ κε απνηέιεζκα  λα εηζάγεηαη ζρεδφλ ην  55% ηεο 

πνζφηεηαο πνπ απαηηείηαη .Ζ λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί αθνξά ζηελ κεηαθνξά 

ηνπ πεηξειαίνπ κέζα απφ έλα ιεηηνπξγηθφ δίθηπν, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ρψξαο ζε πξνκεζεπηέο . 

ην ηνκέα ησλ ΑΠΔ , ε εξβία πηνζέηεζε ην ζηφρν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο έσο ην 

2020 απφ ΑΠΔ ζε πνζνζηφ 27%,έλαο ζηφρνο κεγαιχηεξνο απφ ην 20% πνπ έρεη ζέζεη 

ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαζηεξψζεθε ε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ ζα θαηαλαιψλεηαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ , ρσξίο φκσο λε έρνπλ επηηεπρζεί ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ,αθνχ ε ηειηθή θαηαλάισζε ησλ ΑΠΔ κεηψζεθε αληί λα απμεζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2013. Έηζη απφ ην 2014,ηξέρνπλ πξνγξάκκαηα(ην δεχηεξν ελεξγεηαθφ 

παθέην ζηήξημεο ηεο εξβίαο) αλάιπζεο θαη κειέηεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά 

ηνκέα ελψ παξάιιεια δξνκνινγήζεθαλ ζρέδηα θαηαζθεπήο κνλάδσλ παξαγσγήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ρψξεο ηεο Δλεξγεηαθήο  

Κνηλφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα  ε  Γεξκαλία , πνπ ρξεκαηνδνηεί κέζσ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ, γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα έξγα πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο ή θαη κε 

ηξίηεο ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία ε νπνία πξνκεζεχεη ηε εξβία κε  αλεπηπγκέλα 

ινγηζκηθά παξαθνινχζεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο ε ρξήζε ηεο 

βηνκάδαο βξίζθεηαη πνιχ ςειά ζηελ ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο ΑΠΔ , κε ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ βηνκάδα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ.  

 

Οπθξαλία  

  ηελ  Οπξαλία ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο , ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλνπσιηαθή 

πνιηηηθή, αθνχ ηελ νιηθή δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο έρεη αλαιάβεη 

απνθιεηζηηθά ε ENERGORYNOK  θαη ε  ελεξγεηαθή λνκνζεζία απαγνξεχεη ηελ 

εκπινθή νπνηνπδήπνηε άιινπ ελεξγεηαθνχ παίθηε. Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο 

λνκνζεηεί θαη ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (πρ 

αλάπηπμε δηθηχνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ ), ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδηαζκέλσλ πνιηηηθψλ, ελψ ε Τπεξεζία 
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γηα ηελ Δλεξγεηαθή Δπάξθεηα θαη Γηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο θξνληίδεη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πνιηηηθήο κέζα απφ δξάζεηο εθινγίθεπζεο ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο  

  ρεηηθά κε ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δελ ππάξρεη θακία πθηζηάκελε 

λνκνζεζία κε ηερληθνχο φξνπο  γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

έηζη αθνινπζείηαη ε  ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηεξίσλ ελ γέλεη. 

   Σαπηφρξνλα νη ήδε πθηζηάκελεο κνλάδεο παξαγσγήο θαζψο θαη ην ππάξρνλ δίθηπν 

κεηαθνξάο ηεο έρνπλ θηάζεη ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπο θαη απαηηείηαη πιένλ ξηδηθφο 

εθζπγρξνληζκφο ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν έρεη ζεζπηζηεί λνκνζεζία κε ηερληθνχο φξνπο 

γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο θαη ηελ επηζθεπή ηνπο θαζψο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο κηαο 

έθηαθηεο δηαηαξαρήο ηνπ εθνδηαζκνχ. Οη δηαηαξαρέο ηνπ εθνδηαζκνχ κπνξνχλ 

καθξνρξφληα λα αληηκεησπηζηνχλ θαη απφ ηνπο κεραληζκνχο επέλδπζεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

  Σν αέξην, ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζε κνλάδεο παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο θαη 

ζεξκνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε λνκνζεζία πνπ ην αθνξά , δηεπζεηεί ζέκαηα 

ζχλδεζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ,ζέκαηα ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο, ζέκαηα απνζήθεπζεο ηνπ, ελψ πξνβιέπεη θαη ηνπο φξνπο δηαηήξεζεο ελφο 

απνζέκαηνο αζθαιείαο ζε πνζνζηφ 10% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Σν 

δίθηπν κεηαθνξάο αεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο δηαζπλδέεηαη κε ην επξσπατθφ ,κέζσ  

Μνιδαβίαο , Πνισλίαο ,Λεπθνξσζίαο , Ρσζίαο ,Ρνπκαλίαο , Οπγγαξίαο θαη 

ινβαθίαο ,κέζα απφ ηηο κνλνπσιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο NAFTOGAZ .Ζ  

Οπθξαλία έρεη δηθά ηεο απνζέκαηα αεξίνπ σζηφζν φκσο εηζάγεη αέξην θαη απφ  ηε 

Ρσζία ,γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο .ρεδηαζκφο ππάξρεη  θαη αθνξά κφλν ην 

άκεζν κέιινλ, κε ιχζεηο  γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν 

θαη  πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια ηξέρνπλ θαη 

κειέηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε αέξην γηα ηα επφκελα ρξφληα . 

  Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νιηθή 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο πνπ παξάγεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ρσξίο 

φκσο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην ειάρηζην απφζεκα αζθαιείαο ησλ 90 εκεξψλ, φπσο ην 

έρεη ζέζεη ε επξσπατθή λνκνζεζία, ελψ αζθείηαη θαη έιεγρνο επί ησλ ηηκψλ απφ ηε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Ππξεληθήο Δλέξγεηαο .Καη εδψ έρνπκε κνλνπψιην απφ ηελ 

NAFTOGAZ,ε νπνία έρεη αλαιάβεη εμνινθιήξνπ  ηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ ηεο 

πεηξειαηαθήο αγνξάο.Ζ Οπθξαλία έρεη δηθά ηεο απνζέκαηα πεηξειαίνπ , ηα νπνία 

φκσο ρξεζηκνπνηεί κφιηο ζε πνζνζηφ 30% αθνχ ην 70% απηνχ ηνπ απνζέκαηνο είλαη 

πνιχ δχζθνια πξνζβάζηκν. Οη δηθέο ηηο δπλαηφηεηεο θαιχπηνπλ κφιηο ην 15%-18% 

ηεο θαηαλάισζεο ηεο θαη έηζη αλαγθαζηηθά εηζάγεη πεηξέιαην απφ Ρσζία θαη 

Καδαθζηάλ, κε ελ δπλάκεη ζπλεξγάηεο ην Αδεξκπατηδάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ. Γηα ην 

κέιινλ ,εθηηκάηαη φηη ε δήηεζε ζα απμεζεί θαηά πνιχ θαη έηζη ππάξρεη πξφβιεςε 

απφ πιεπξάο Οπθξαληθήο εγεζίαο ,λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα ππνδνκήο , παξαγσγήο 

θαη κεηαθνξάο πεηξειαίνπ. Πξνο ην παξφλ ην ηξέρνλ ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ 

έιαβε ε Οπθξαλία απφ ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, πξνσζεί ηε θαηαζθεπή αγσγνχ 

πνπ ζα ηελ ζπλδέζεη κε ηελ Ρνπκαλία. 

  Παξάιιεια ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ, απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξν γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Οπθξαλίαο , αθνχ ζε απηήλ ζηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο. Ζ λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί 
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δίλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πδξνειεθηξηθή  θαη ζεξκνειεθηξηθή ελέξγεηα .ε 

απηφ βνήζεζε θαη ε πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΔ ε νπνία νπζηαζηηθά 

επηβάιιεη ηε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζε φια ηα κέιε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. Σν ζρέδην 

δξάζεο ηεο Οπθξαλίαο γηα ηε πεξίνδν σο ην 2020 πξνβιέπεη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαζψο θαη επλντθή κεηαρείξηζε φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΑΠΔ(πρ επθνιία 

πξφζβαζεο ζην δίθηπν κεηαθνξάο).ην ζρέδην απηφ ελεπιάθεζαλ θαη νη ηνπηθέο 

αξρέο νη νπνίεο επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ ππνρξέσζε λα απμήζνπλ ηελ ρξήζε ησλ 

ΑΠΔ, ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ λνκνζεζία πνπ ζεζπίζηεθε γηα ηηο ΑΠΔ θαη αθνινπζεί ηηο 

αηηηάζεηο ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΔ , πξνσζεί ηηο επελδχζεηο ζηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα  παξέρεη θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα φζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αθνινπζνχληαη φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

 

4.4)Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ 

  πλνιηθά ε πξαγκαηηθφηεηα , απέρεη αξθεηά απφ ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα 

αθνχ αθφκα δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη απαξαίηεηεο αληαγσληζηηθέο πεξηθεξεηαθέο 

αγνξέο ζηηο ρψξεο απηέο, γεγνλφο πνπ ππνζάιπεη ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο 

πεξηνρήο ζην ζέκα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε δεκηνπξγεί ελ δπλάκεη 

θηλδχλνπο εθνδηαζκνχ ζην ζχλνιν ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ,ε Αιβαλία θαη ε  εξβία 

κφλν, απμάλνπλ ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ,ελψ  ε Βνζλία θαη ην Μαπξνβνχλην έρνπλ 

πξνγξακκαηίζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ ηνπο 

κειινληηθά. Όζν αθνξά ηε παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ , 

ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ελψ γηα ηηο ππνδνκέο απνζήθεπζεο νπζηαζηηθά 

δελ ζεκεηψζεθε θακία πξνφδνο. Δπηπιένλ ,κφλν ε εξβία έρεη δεκηνπξγήζεη ην 

ππνρξεσηηθφ απφ ηελ νδεγία 2009/28/ΔΔ  εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο θαη ην έρεη θαηαζέζεη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ελψ ε 

Βνζλία , ην Κφζζνβν ,ε ΠΓΓΜ, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία έρνπλ κφιηο αξρίζεη λα 

θαηαξηίδνπλ ηα δηθά ζνπο ζρέδηα ρσξίο θπζηθά θακία απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο 

λα έρεη επηηχρεη θάπνηνλ απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο. Ωζηφζν έλα πνιχ 

μερσξηζηφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απνηειεί ε Αιβαλία ε νπνία παξάγεη ηελ 

ειεθηξηθή ηεο ελέξγεηα απνθιεηζηηθά απφ ηελ πδξνειεθηξηθή ,ρσιαίλεη φκσο ζηα 

δίθηπα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο. 

  ε γεληθέο γξακκέο θαη νη νθηψ παξαπάλσ ρψξεο αγσλίδνληαη λα πηνζεηήζνπλ ην 

ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν ,κηα ππνρξέσζε πνπ αλέιαβαλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο 

εηζφδνπ ηνπο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα. Έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ , 

φκσο ην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο , επηβάιιεη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα , 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ αθνχ φιεο απηέο νη  ρψξεο ηαιαλίδνληαη γηα ρξφληα απφ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ηψξα γηα πξψηε θνξά αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

σο κέιε κηαο εληαίαο θνηλφηεηαο κε έληνλε  αιιειεπίδξαζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 
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Κεθάιαην 5 

Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα θαη πλεξγαζία 

5.1) Γπλαηόηεηεο θαη ζπλεξγαζία ζηελ  Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα ηεο ΝΑ Δπξώπεο 

  Ζ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα δεκηνπξγήζεθε γηα λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 

ελέξγεηαο ,κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ αθνχ αλαδχζεθε σο 

ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηνπο. Μπνξεί νη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο , παξφια απηά φκσο ε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο απνηειεί θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο αιιειεγγχεο ησλ θξαηψλ πεξλά κέζα απφ απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ κε φκνξα θξάηε γηα ζέκαηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Έηζη 

πξνσζνχληαη δξάζεηο αιιεινελεκέξσζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο κεραληζκνχ ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα φιεο ηηο δηαθξαηηθέο ελεξγεηαθέο ζπκθσλίεο (απφθαζε 

994/2012/ΔΔ). Γηα λα πινπνηεζεί  ε ζπλεξγαζία , επηηξέπεηαη ζηα θξάηε λα 

ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο αλά δχν ή  ηξία θξάηε  ή αθφκα θαη κε ηξίηα θξάηε ,ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα αθνινπζήζνπλ ηε λνκνζεζία θαη λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο  κε ζθνπφ ηελ δηάρπζε ηεο λέαο 

γλψζεο ζε φια ηα κέιε , γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ζε θείλα ηα 

θξάηε πνπ δελ έρνπλ θακία δηαπξαγκαηεπηηθή εκπεηξία (Felzmann,2011 ). 

πλεξγαζία αλά ηνκέα Δλέξγεηαο 

Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα 

  Όιεο νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλφηεηα πξνζπαζνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ  ηα 

κέγηζηα ζε απηήλ. Οη Καλνληζκνί γηα ηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, θαζψο θαη νη 

επίζεκεο δηαηάμεηο γηα ηελ βνήζεηα ησλ ρσξψλ απηψλ, ζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο κε δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

κνλνπσιίσλ ελψ ζηεξίδνπλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο(Σξίηε 

Δλεξγεηαθή Γέζκε ,2009). Γεκηνπξγείηαη κηα αλνηρηή αγνξά πνπ δηαηεξεί ρακειά ηηο 

ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ,πεξηνξίδεη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηνπο παξαγσγνχο 

ελέξγεηαο θαη δίλεη πνιιά πεξηζψξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο κέζα απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ ή αθφκα θαη απφ ηελ εθ λένπ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επελδχζεσλ 

απεπζείαο απφ ηελ ΔΔ , ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ νδεγία 2009/72/ΔΚ επηρεηξεί λα ελνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δεκηνπξγψληαο ρξεκαηηζηήξηα  ελέξγεηαο γηα ηε 

ππνζηήξημε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ θαιχηεξε ηηκνιφγεζε ηεο 

ελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο  δηαζπλνξηαθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη Nordpool ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νπεδία, Γαλία θαη 

Ννξβεγία. Δπίζεο νη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, δελ είλαη 

πιένλ νη ίδηνη κεραληζκνί πνπ παξάγνπλ ηελ ελέξγεηα , απνζπλδέζεθε δειαδή ε 

παξαγσγή απφ ηε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ,αθνχ νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο, 
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έγηλαλ ηδησηηθέο θαη άξα πην αληαγσληζηηθέο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο 

αγνξάο(Μπισλάο Ν,2014). 

Φπζηθό Αέξην 

  Όζν αθνξά ην θπζηθφ αέξην ,εηδηθφηεξα ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κε ηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο καο απνδεηθλχεη φηη γεληθά ε ΔΔ ρσιαίλεη ζηελ παξαγσγή ηνπ θαη 

αλαθεξφκελε ζηα 8 θξάηε ηεο ΝΑ Δπξψπεο επηζεκαίλεη κε πνζνηηθά ζηνηρεία φηη φρη 

κφλν δελ παξάγνπλ αξθεηή πνζφηεηα αεξίνπ αιιά παξάιιεια απαηηνχλ θαη αξθεηά 

κεγάιεο πνζφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θηλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο.Αλαγθαζηηθά 

νη αλάγθεο ηνπο φπσο θαη νη αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο ΔΔ θαιχπηνληαη  κε εηζαγσγέο 

αεξίνπ θπξίσο απφ ηεο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο κε θπξηφηεξν πξνκεζεπηή ηελ Ρσζία. 

  

  Παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ γξάθεκα φηη  απφ ην 80 % ηεο πνζφηεηαο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ εηζάγεηαη ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, ε κηζή απφ απηήλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Ρσζία, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (25% ) πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Ννξβεγία.Παξά ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηε Ννξβεγία , 

αληηιακβαλνκαζηε φηη δελ είλαη αξθεηφ , εηδηθφηεξα αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη αλάγθεο 

ζε θπζηθφ αέξην ζα απμεζνχλ. 

  Οη δπλαηφηεηεο  ηψξα πνπ έρνπλ νη λενεηζεξρφκελεο ρψξεο ζηελ ελεξγεηαθή 

θνηλφηεηα , έρνπλ λα  θάλνπλ κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε , ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο  γηα ηηο κεηαθνξέο θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ ησλ 

αγσγψλ πνπ δηαηξέρνπλ ή πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαηξέμνπλ ηα εδάθε ηνπο . Με απηφ ην 

δεδνκέλν ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη αθελφο εληζρπκέλε ιφγσ ηεο 

θπζηθήο ηνπο ζέζεο , απμάλεηαη δε αθεηέξνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα ηζρπξή 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα , αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο 

νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα κηαο κεγαιχηεξεο αγνξάο ελέξγεηαο κε 

πνιιαπιάζηνπο θαηαλαισηέο (Γηακνπξίδεο -Παιαηνγηάλλεο,2011). 

  ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηψξα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο ίδηεο ηηο ρψξεο  ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο  πνπ ζα εγγπεζνχλ ηελ χπαξμε 

ησλ απνζεκάησλ, ηελ επάξθεηα ηνπο θαη θπζηθά ηε δπλαηφηεηα εμφξπμεο ηνπο .Θα 

πξέπεη επίζεο λα πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζνχλ θαη ηα δσηηθά έξγα θαηαζθεπήο ησλ 

θφκβσλ κεηαθνξάο αεξίνπ ζηηο ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ , αθνχ εγρψξηα πνιηηηθά 
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πξνβιήκαηα δελ έρνπλ μεπεξαζηεί αθφκα θαη δεκηνπξγνχλ ζθνπέινπο ζηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνσζνχληαη (ππφ ηελ επνπηεία ησ 

ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο) αξρηθά  ,νη ζπλνκηιίεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ ΡΑΔ , 

γηα λα ζπκθσλήζνπλ ζην δηαζπλνξηαθφ δηακνηξαζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη 

κέζα απφ απηήλ ηελ αξρηθή ζπκθσλία ζα επέιζνπλ θαη νη κεηαγελέζηεξεο πνιηηηθέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ γεηηνληθψλ θξαηψλ.  

 Πεηξέιαην 

  Όζν αθνξά ην πεηξέιαην , ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη ζπκβαιιφκελεο ρψξεο 

δελ δείρλνπλ θακία δηάζεζε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ην πεηξέιαην  θαη ηα παξαγφκελα είδε 

ηνπ.Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα κηα αλχπαξθηε πνιηηηθή θαη ην θάζε θξάηνο νξίδεη κφλν 

ηνπ ην δξφκν πνπ ζα αθνινπζήζεη.Βέβαηα εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Δπξψπε πιένλ , 

κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1973 φηαλ  βξέζεθε ζε πνιχ δπζρεξή ζέζε, δελ είλαη ηφζν 

εμαξηεκέλε απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, γηα ην ιφγν φηη θξφληηζαλ νη 

θπβεξλήζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη κε παξαγσγνχο ρψξεο άιισλ πεξηνρψλ φπσο ηεο 

Καζπίαο γηα λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πεηξέιαην (Μνχζεο  

2011). 

 

  ην παξαπάλσ γξάθεκα βιέπνπκε  φηη νη ρψξεο ηνπ OPEC είλαη νη θαηεμνρήλ 

πξνκεζεπηέο πεηξειαίνπ γηα ηελ ΔΔ –θαη γηα φια ηα κέιε ηεο Δλεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο απφ ην 2005 θαη κεηά-γεγνλφο πνπ κεηαηξέπεη φια απηά ηα θξάηε ζηελ 

εληαία ηνπο κνξθή- ζε έλα ζηαζεξά «εμαξηεκέλν πειάηε» ηνπο , αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο 

ρψξεο ηνπ OPEC λα δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ ΔΔ κηαο θαη ε 

ηειεπηαία απνηειεί έλα ζίγνπξν πειάηε ηνπο ,ηνλ νπνίν θπζηθά θαη  δελ ζέινπλ λα 

ράζνπλ, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηηο πξνβιέςεηο φηη νη αλάγθεο ηεο ΔΔ ζα απμεζνχλ ζην 

κέρξη θαη ην 2035 κέζα απφ ηε δηεπξπκέλε ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ ζα πινπνηήζεη 

εληαία γηα φια ηα κέιε ηεο.Παξάιιεια φκσο βιέπνπκε φηη ε ΔΔ θξφληηζε λα 

http://www.europedia.moussis.eu/author/
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ζπλεξγαζηεί θαη κε άιιεο παξαγσγνχο  ρψξεο πεηξειαίνπ γηα λα απνθχγεη ηελ πιήξε 

εμάηξεζε ηεο απφ ηηο  ρψξεο ηνπ OPEC  ελψ ζπλεξγαζίεο φπσο εθείλε κε ηε 

Ννξβεγία εγγπφληαη ηελ αζθάιεηα ηεο ηξνθνδνζίαο κηαο θα ηε Ννξβεγία απνηειεί 

έλαλ πνιχ ζηαζεξφ πνιηηηθά παίθηε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο. 

 

  Δλδεηθηηθά βιέπνπκε ζην παξαπάλσ γξάθεκα φηη ηηο εηζαγσγέο ηεο ΔΔ απφ θάζε 

ρψξα ηνπ ΟΠΔΚ πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη ζαθψο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε κηα κφλν απφ απηέο έηζη ψζηε λα εγθισβίδεηαη ζηηο δηαζέζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο θάζε κηαο απφ απηέο. 

  Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην , είλαη πην δχζθνιν, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κνξθή ελέξγεηαο σο κέζν επηξξνήο θαη εμνπζίαο ηεο ρψξαο 

παξαγσγνχ ζε κηα ρψξα θαηαλαισηή ,αθνχ ε κεηαθνξά πεηξειαίνπ γίλεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο  θαη πξνέξρεηαη πιένλ θαη απφ ρψξεο εθηφο  ΟΠΔΚ.Οπζηαζηηθά γηα 

λα θαηαζηεί ην πεηξειαίν ,εξγαιείν ηζρχνο , ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ , 

απφ έλα παλίζρπξν θαξηέι παξαγσγψλ πεηξειαίνπ πνπ ζα κπνξεί λα επεξεάδεη ηε 

παγθφζκηα αγνξά (Casier,2011). 

  Ζ ελεξγεηαθή Κνηλφηεηα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο αθνχ νη ηειεπηαίεο έρνπλ αξρίζεη λα  παξάγνπλ πιένλ 

πεηξέιαην έζησ θαη  ζε κηθξέο πνζφηεηεο δείρλνληαο εκθαλψο ηηο πξνζέζεηο ηεο ΔΔ 

λα εμαζθαιίζεη ηελ πεηξειατθή ηεο  απηάξθεηα ζε φξνπο εμάξηεζεο απφ ηηο ηξίηεο  

ρψξεο.Παξάιιεια έρεη δεκηνπξγήζεη εθείλν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (νδεγία 2009 

/119/EC) πνπ εληζρχεη φρη κφλν ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ αιιά θαη ηελ εκπνξία ηνπ 

θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ζσζηήο δηαρείξηζεο, ρξήζεο ηνπ θαη απνζήθεπζεο ηνπ έηζη  

ψζηε λα κπνξεί κηα ρψξα ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα ρξεζηκνπνηήζεη πνζφηεηεο απφ 

ηα απνζέκαηα πνπ δηαηεξεί. Παξάιιεια κε απηή ηε λνκνζεζία θαη νη δξάζεηο ηεο 

Κνηλφηεηαο, γηα ηελ δεκηνπξγία κεραληζκψλ αιιειεγγχεο/αλάγθεο θαζψο θαη 

έθηαθηεο πξνζηαζίαο ησλ ππνδνκψλ, δεκηνπξγνχλ θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο ηνπ ελφο θξάηνπο κε ην άιιν , κε ζθνπφ ηελ αιιεινβνήζεηα ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. 
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 Αλαλεώζηκεο πεγέο Δλέξγεηαο  

  Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο ζηε 

δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε φιε ηε ζθέςε ηεο ΔΔ λα 

αιιειεπηδξά έηζη ψζηε λα βξεζνχλ εθείλεο νη ιχζεηο πνπ ζα θάλνπλ θζελφηεξε ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ζα εγγπεζνχλ ηελ αζθάιεηα ζηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο ΔΔ.χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  ε 

δηαηήξεζε ρακεινχ θφζηνπο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (πρ ε αηνιηθή 

ελέξγεηα έρεη ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο)ζα  θξαηήζνπλ ρακειά θαη ηελ ηηκή ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη θαη ζα έξζεη πην θνληά ν ζηφρνο ηνπ 2020 πνπ ζέιεη ην 20 % 

ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηαλαιψλεηαη λα παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο.Γηα ηνλ ζηφρν απηφλ έρεη δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην(νδεγία 2009/28/ΔΚ) πνπ θαηεπζχλεη  ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο , ηελ απνηειεζκαηηθή  αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο  

αγνξάο απηήο(Umbach,2012). 

 Ππξεληθή ελέξγεηα 

  ηελ ΔΔ ε ππξεληθή ελέξγεηα παξάγεη ην 13 % ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηε βηνκεραλία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ αιιά 

θαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηεο. Ζ ΔΔ  ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ,σο αληίδνην ζηελ απμαλφκελε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ άλζξαθα κε ζηφρν ηελ έσο θαη 10 % κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε ζρεηηθά ζηαζεξέο δαπάλεο, κε ακειεηέα 

ξχπαλζε , απειεπζεξψλεη ηα θξάηε πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηελ εμάξηεζε ηνπο 

απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη δεκηνπξγεί επαξθήο πνζφηεηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ελψ 

απεγθισβίδεηαη  απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο απνζήθεπζεο θαη δεκηνπξγίαο 

απνζεκάησλ ελέξγεηαο .Όια απηά βέβαηα ηα πξνηεξήκαηα πεξλνχλ κέζα απφ ηηο 

πνιηηηθέο βνπιήζεηο ησλ εγεζηψλ ησλ θξαηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φλησο απηή ηε 

κνξθή ελέξγεηαο, αιιά θπξηφηεξα λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο 

(Umbach,2012). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο  έρνπλ ππνγξαθεί πλζήθεο (Κπξηφηεξε πλζήθε εθείλε ηεο 

Ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηφκ 1957) γηα ηα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη εθνδηαζκνχ ησλ θξαηψλ κε ππξεληθά νξπθηά αιιά επαθίεηαη 

ζηελ πνιηηηθή απφθαζε θάζε ρψξαο λα αμηνπνηήζεη ή φρη απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 300/2007 ηεο Δπξαηνκ . Γαιιία, Ληζνπαλία θαη νπεδία 

απνηεινχλ ηηο ηξεηο θπξίαξρεο ρψξεο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα απφ ηα ππξεληθά 

εξγνζηάζηα πνπ δηαζέηνπλ ελψ ζπλνιηθά ε ελεξγεηαθή θνηλφηεηα δηαζέηεη 143 

ππξεληθά εξγνζηάζηα (Mπιέηζα,2012). 

 εκαληηθφ εκπφδην απνηειεί ε επηθηλδπλφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, 

ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα ελφο θξάηνπο . Δηδηθφηεξα 

κεηά θαη ην αηχρεκα ζην εξγνζηάζην ηεο Φνπθνζίκα ζηελ Ηαπσλία  πνιιέο απφ ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία ή Διβεηία  εθπφλεζαλ έλα 

ζρεδηαζκφ θαηάπαπζεο ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 2022 γηα  λα 
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εληζρχζνπλ κέζα απφ κειέηεο θαη έξγα ππνδνκήο ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ππξεληθψλ ηνπο εξγνζηαζίσλ (Vanderheiden,2011). Αληηιακβαλφκαζηε έηζη ,ηελ 

έληνλε ακθηζβήηεζε θαη ην θφβν πνπ θπξηαξρεί γηα ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ  

Δπηηξνπή θαλνληζκνί αζθάιεηαο γηα ηε ρξήζε θαη παξαγσγή ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, κε ηδηαίηεξα απζηεξνχο φξνπο(Αλαθνηλσζέλ ηχπνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ,2011). Λνγηθφ απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο 

ειάρηζηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο είλαη θαη ε αλππαξμία ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ησλ θξαηψλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο πφζν κάιινλ δε φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηα θξάηε ηεο ΝΑ Δπξψπεο πνπ κφιηο πξηλ ιίγα ρξφληα μεθίλεζαλ ηελ πξνζπάζεηα 

πνιηηηθήο θαηαξρήλ θαη  έπεηηα νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο.  

5.2)Γπζθνιίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο 

γηα ηε πινπνίεζε ησλ ζρεδηαζκέλσλ πνιηηηθώλ. 

  Μηα ηφζν επξεία πνιηηηθή είλαη ζίγνπξν φηη ζπλαληά  πνιιά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα επηιπζνχλ .Δθηφο ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο  ησλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ φξσλ ηεο ζπλεξγαζίαο (πνιχπινθα 

έξγα θαη θαηαζθεπέο , καθξνρξφληεο κειέηεο θηι) ,δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη πξέπεη 

λα ζπληνληζηνχλ πνιιέο ρψξεο κεηαμχ ηνπο κε δηαθνξεηηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα , 

ζπκθέξνληα θαη  πνιηηηθέο.Πφζν κάιινλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ρψξεο ηηο ΝΑ 

Δπξψπεο νη νπνίεο πξέπεη απφ ην πνπζελά λα πηνζεηήζνπλ κηα βαζηθή λνκνζεζία ήδε 

θεθηεκέλε ζηηο ινηπέο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ , λα αλακνξθψζνπλ ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο ελ γέλεη ,κέζα ζε έλα θιίκα νηθνλνκηθήο ,πνιηηηθήο θαη ελδερφκελα θαη 

θνηλσληθήο δπζπξαγίαο  θαη παξάιιεια λα πξνζπαζνχλ λα θαζηεξψζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ θαη γεσζηξαηεγηθφ γίγλεζζαη. Πην εηδηθά ζπλαληάκε 

πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθήο θνξνιφγεζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ , κέηξα 

πξνζηαηεπηηζκνχ ζε νξηζκέλα θξάηε ππέξ ησλ επηρεηξήζεσλ ελέξγεηαο ,νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνιχ θαθέο γηα ηελ πξνψζεζε νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο ζπλεξγαζίαο θαη 

αλάπηπμεο ,αθνχ ε είζνδνο ηνπ Δπξψ  θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ αλαγθάζηεθαλ ηα 

θξάηε λα θάλνπλ,  νδήγεζαλ ζηελ κεηαηξνπή ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ ελέξγεηαο ζε 

θξαηηθέο κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκηζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο εληαίαο ειεχζεξεο 

αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε ελεξγεηαθή θνηλφηεηα. 

  Οη αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο δέρνληαη ζθνδξή θξηηηθή  γηαηί δελ κπνξνχλ αθφκα λα 

εθαξκφζνπλ νκαιά, ηε λνκνζεζία ζηηο ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ κε απνηέιεζκα νη 

ηειεπηαίεο λα κελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηελ εληαία αγνξά ηεο ΔΔ, 

αθνχ δελ έρνπλ αθφκα ηελ εκπεηξία ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε κηα θνηλφηεηα κε θνηλνχο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Βέβαηα ν δηαθαήο πφζνο ησλ ρσξψλ απηψλ λα πηνζεηήζνπλ ην 

ελεξγεηαθφ θεθηεκέλν καο δείρλεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο λα γίλνπλ νπζηαζηηθά 

κέιε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα λέα πνξεία ζηηο δηεζλείο 

ηνπο ζρέζεηο. Απφ ηελ απέλαληη πιεπξά φκσο , ε θίλεζε ηεο εηζφδνπ απηψλ ησλ 

ρσξψλ κε ηα φζα εζσηεξηθά πνηθηιφκνξθα πξνβιήκαηα ηνπο , ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

θαζαξά κηα λεναπνηθηαθή πξαθηηθή πνπ θαιχπηεηαη κε ην καλδχα ηνπ 
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εμεπξσπατζκνχ ησλ αλεμάξηεησλ πιένλ θξαηψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, κε ζηφρν ηε 

κεηαγελέζηεξε ηειηθά είζνδν ηνπο θαη ηελ ΔΔ(Bosse,2011) 

  Ζ ηδέα ηψξα φηη ε θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή , βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

ελφηεηα ησλ θξαηψλ, απνθηά άιιε πξννπηηθή φηαλ εκπιέθνληαη νη γεσπνιηηηθέο 

αηηηάζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ , νη νπνίεο βαζηδφκελεο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο , κπνξεί λα αλαδηακνξθψζνπλ ηηο ζρεδηαζκέλεο πξαθηηθέο(πρ 

δηαδξνκή θαη θαηαζθεπή θάπνηνπ αγσγνχ) αλ είλαη εκθαλέο φηη ηα «θέξδε» ηεο 

ρψξαο κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζηεί 

(Felzmann,2011). 

  Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα θαη κε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

(Δπξσβαξφκεηξν,2011),ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ηα θξάηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε αθνξνχλ ζηφρνπο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο είηε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ πξνήιζαλ απφ 

ηε δηάζπαζε ηεο . Έλσζεο θαη αλεμάξηεηεο θαη απηνθέθαιεο πηα ,ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ, σο έλα απνθνχκπη ηνπο ,γηα λα 

εμεπκελίζνπλ ην θφβν, πνπ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ φηη βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθφ 

θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, εμαηηίαο ηεο γεηηνλίαο ηνπο κε ηε 

Ρσζία. Απηέο νη ρψξεο ,φπσο είλαη ινγηθφ δίλνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζσξάθηζε θαη έπεηηα ζε άιια ζέκαηα , κε απνηέιεζκα λα κελ 

εθαξκφδνπλ ή λα εθαξκφδνπλ πιεκκειψο ηελ ελεξγεηαθή λνκνζεζία πνπ ηηο ζέιεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ινηπέο ρψξεο(Casier,2011). 

  Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ 

γηα ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα , αθνινπζεί ηηο κεηαβιεηέο πνπ νξηνζεηνχλ ηε δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία ελ γέλεη θαη πιένλ έλα βαζηθφ κέιεκα ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη 

ε ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ησλ γεσπνιηηηθψλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Γελ 

είλαη δειαδή ,αθφκα μεθάζαξν φηη ηα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ ηηο εζληθέο 

ελεξγεηαθέο ηνπο πνιηηηθέο κε γλψκνλα ην θνηλφ ελεξγεηαθφ ζπκθέξνλ φπσο ην 

πεξηγξάθεη ε πλζήθε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο  θαη νιφθιεξε ε ελεξγεηαθή 

λνκνζεζία (Bosse et al,2011). 

  Πέξα απφ ηηο γεσπνιηηηθέο δηαθσλίεο , ε δηάζπαζε ηεο ελεξγεηαθήο θνηλήο 

πνιηηηθήο πξνέξρεηαη θαη απφ κνλνκεξείο πξάμεηο πνπ εληζρχνπλ ην επηρείξεκα πνπ 

ζεσξεί φηη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ 

θαη ηζρπξψλ ρσξψλ κειψλ. Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο ,φπσο εθείλε ηεο Γεξκαλίαο , λα 

ζπλάςεη μερσξηζηή ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα έλα αγσγφ πνπ ζπλδέεη απ „επζείαο ηε 

Γεξκαλία κε ηηο πεγέο αεξίνπ (θπξίσο) θαη πεηξειαίνπ ηεο Ρσζίαο , ρσξίο θακία 

εκπινθή απφ θακία άιιε ρψξα(βι ελδηάκεζε ρψξα Πνισλία) απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφηαην παξάδεηγκα δηάζπαζεο ηεο θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Κη 

φια απηά γηαηί ε Γεξκαλία είλαη κηα πνιχ ηζρπξή ρψξα ,κε παλίζρπξε νηθνλνκία θαη 

νη βιέςεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηεο, επηβάιεη αθελφο 

λα απεμαξηεζεί απφ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ άιισλ θξαηψλ, αιιά αθεηέξνπ  

πεξηνξίδνληαη  απφ ηελ «θαθή»  γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. Απηή ε πξαθηηθή ηεο 

Γεξκαλίαο  εθηφο απφ ηνλ εζληθφ ραξαθηήξα πνπ ιακβάλεη έξρεηαη θαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ λνκνζεηεκέλε πξνζπάζεηα ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο λα ζπάζεη ην 

θαηεζηεκέλν κνλνπψιην ηεο Ρσζίαο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 
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Γεξκαλία δελ ιεηηνπξγεί παξάηππα αθνχ ππάξρεη  εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

(COM/15/2014 final) ε νπνία επηηξέπεη ζε θάζε ρψξα λα ελεξγεί θαη λα απνθαζίδεη 

ζε εζληθφ επίπεδν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα αξθεί λα 

ζέβεηαη θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο 

εληαίαο αγνξάο (Dhaka,2009). 

  Άιινο ιφγνο θαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ, είλαη ε αδπλακία ησλ 

εζσηεξηθψλ ζεζκψλ λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο , 

αθνχ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ,ρψξεο πξνηθηζκέλεο κε απνζέκαηα ελέξγεηαο ή ρψξεο κε 

θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε , λα ηαιαλίδνληαη απφ πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο δηαπινθήο  

θαη δηαθζνξάο. Κη απηφ γηαηί «ραξίζκαηα» ,φπσο ηα δχν πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

δίλνπλ νηθνλνκηθή θαη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ, 

ρσξίο λα είλαη ζίγνπξν φηη ζα είλαη ζε ζέζε νη ηειεπηαίεο λα ηελ δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ζε απηέο ηηο ρψξεο,ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα λα 

εκπιέθνληαη κε ηα πνιηηηθά θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη λα κελ είλαη πξνο 

φθεινο ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ηεο 

θνηλσλίαο πνπ δεη ζην ζπλνιηθφ έδαθνο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο 

(Vanderheiden,2011). 

  Οη ρψξεο  ηεο  ΝΑ Δπξψπεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ , είλαη εμαηξεηηθά άπεηξεο ζε 

ζρέζεηο  δηπισκαηίαο κε άιιεο ρψξεο θαη ηδίσο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο , άπεηξεο ζηε 

δηπισκαηία ησλ αγσγψλ. Απηφ ην γεγνλφο ηηο θαζηζηά αξθεηά αζηαζείο , ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ θαη θπζηθφ επαθφινπζν είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε απηέο ηηο ρψξεο λα κελ είλαη αμηφπηζηε ζην κέγηζην βαζκφ 

(Stulberg,2012). 

5.3 πλνιηθέο πνιηηηθέο ηεο  Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο ζηε πεξηνρή ηεο ΝΑ 

Δπξώπεο 

  Δίλαη εκθαλέο φηη νη δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θξαδαζκνχο ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, εθαξκφδνληαη  ζπλνιηθέο πνιηηηθέο ,κε ζηφρν λα κεησζεί ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν, ν ελεξγεηαθφο αληαγσληζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα επηηεπρζεί ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο.  

  ην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη, φηη έρεη δνζεί ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη πξνζνρή ζηε δξάζε ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, αθνχ κηα ελδερφκελε 

απνηπρεκέλε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπο ή ε ιάζνο δηαρείξηζε ελφο θξίζηκνπ 

ελεξγεηαθνχ γεγνλφηνο κπνξεί κε πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ ελεξγεηαθή αιπζίδα ηεο Δπξψπεο. Οη ζπιινγηθέο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή, θαηεπζχλνληαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζε φξνπο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ ε εθηέιεζε ησλ ζρεδηαζκψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

   Έηζη ε ηειεπηαία, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ αιιειεγγχεο  ε νπνία αθνξά 

θπξίσο ηα θξάηε ηεο ΝΑ Δπξψπεο πνπ είλαη επάισηα ζε δηαηαξαρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ηνπο .Θέηεη  έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ επάισησλ ρσξψλ, ελφο κέξνπο ηνπ απνζέκαηνο ελέξγεηαο κηαο 

γεηηνληθήο ρψξαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο έθηαθηεο αλάγθεο εθνδηαζκνχ ηνπο, 
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κέρξηο φηνπ επαλέιζεη  ε ξνή ηνπ ζηα θαλνληθά ηεο επίπεδα (Schmidt-

Felzmann,2011). Δθηφο φκσο, απφ ηνπο κεραληζκνχο αιιειεγγχεο, κειεηάηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο, 

γηα ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη κηα έθηαθηε 

αλάγθε, ελψ παξάιιεια ηξέρνπλ κειέηεο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφβιεςε κηαο 

δηαηαξαρήο ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπο  

  Μηα απφ ηηο  πξνηεξαηφηεηεο, ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηε ΝΑ 

Δπξψπε, απνηειεί επίζεο θαη ν έιεγρνο ησλ δξάζεσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο πεξηνρήο, 

ζε φηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο .Κη 

απηφ γηαηί ε πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ζηεξίμνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζην ζχλνιν ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, πινπνηνχληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηε πεξηνρή πινπνηνχληαη  έξγα πνπ ην θφζηνο ηνπο, αγγίδεη ηα 17 δηο 

επξψ ηα νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ην 2017.Ο ζρεδηαζκφο αθνξά 

θπξίσο κεγάιεο θιίκαθαο αλαπηπμηαθά έξγα κεηαθνξάο αεξίνπ, ηα νπνία φκσο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ έξγα κηθξφηεξεο θιίκαθαο, πρ θαηαζθεπή ζηαζκψλ θπζηθνχ 

αεξίνπ(COM/330/Final,2014). 

  Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη αξρέο ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ζέινπλ ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζηηο ζπιινγηθά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο. Ζ ζπκκεηνρή 

φκσο απηή πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ 

πνιηηηθψλ. Κη απηφ γηαηί ζα γίλεη αληηιεπηφ ην θαηά  πφζν νη ρψξεο απηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηε πξφζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, αθνχ νη 

εζληθέο πνιηηηθέο ζα εθηηκεζνχλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα θέξνπλ ζηα πιαίζηα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο κέιε ηεο  Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.  

  

πκπεξάζκαηα 

  Δίλαη γεγνλφο αληηιεπηφ απφ φινπο φηη ε ελέξγεηα απνηειεί πιένλ έλα θνκβηθφ 

ζηνηρείν  γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Γηακνξθψλεη 

εμσηεξηθέο ζπκπεξηθνξέο άιινηε επηζεηηθέο θη άιινηε θηιηθέο κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ αιιειεμάξηεζεο θαη δηαζχλδεζεο. ην θιίκα απηφ δεκηνπξγήζεθε ε 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο κε ηε ζπκπεξίιεςε θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα δείρλνπλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο,  αθελφο ιφγσ ηεο 

ζέιεζεο ηνπο γηα αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπο λα εγθαζηδξχζνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κηα μερσξηζηή φζν ην 

δπλαηφλ γεσζηξαηεγηθή ζέζε.Ζ ΔΔ έρεη αλαγάγεη ηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο ζε 

δεηήκαηα «θνηλνχ ελδηαθέξνληνο»  δείρλνληαο έηζη ηελ πεπνίζεζε ηεο  θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηεο λα θέξεη απνηειέζκαηα ζην ηνκέα απηφ. ηε πξάμε, ν 

ραξαθηεξηζκφο «θνηλνχ ελδηαθέξνληνο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηήζεη κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά κε ηε κνξθή επηδφηεζεο ή επηρνξήγεζεο  ζε νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ελεξγεηαθφ πιάλν πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Απηά ηα  θνλδχιηα παξακέλνπλ ζηε 

δηάζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε νπνία κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κε 
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νπνηαδήπνηε κνξθή.Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ρξεκαηνδνηηθά ηακεία γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο ψζηε λα αζθείηαη θαη έιεγρνο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.Παξφιαπηα φκσο , δελ 

αξθεί ε παξέκβαζε ηεο ΔΔ κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πλζήθεο ηεο.Απηφ πνπ έγηλε 

αληηιεπηφ απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη 

κεηαξξχζκηζε  γηα θάζε ρψξα εμαξηάηαη απφ ηηο  εζληθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο θάζε 

θξάηνπο.Απην ζεκαίλεη φηη νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ην πνιηηηθφ 

ζζέλνο λα αληηδξάζνπλ ζηα εζσηεξηθά ζπκθέξνληα ησλ εηαηξηψλ ή λα βξνπλ ηξφπνπο 

λα ηα κεηξηάζνπλ ή αθφκα θαη λα ηα ζπγθεξάζνπλ κε εθείλα ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιή απνζηνιή εηδηθά γηα ηηο 

νθηψ ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο αθνχ πξηλ θάπνηα ρξφληα απεγθισβίζηεθαλ απφ ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθέο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη άξρηζαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο εμσζηξεθνχο 

ηνπο αλάπηπμεο ηνπο.Σν δήηεκα είλαη ζε πνην βαζκφ ε ΔΔ κπνξεί λα επηηχρεη ηνλ 

εμεπξσπατζκφ απηψλ ησλ ρσξψλ, κέζα απφ ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα θαη 

παξάιιεια ζε πνην βαζκφ απηέο νη ρψξεο ζέινπλ λα εμεπξσπατζηνχλ. 

  Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο , ηα πξψηα δέθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ,έρνπλ κηθηφ πξφζεκν θαζψο έρνπλ κελ επηηεπρζεί σο έλα 

βαζκφ νη πξνζδνθψκελνη ζηφρνη , δελ έρνπκε φκσο θηάζεη ζηε θαζνιηθή ζχγθιηζε 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Οη ρψξεο ηηο ΝΑ Δπξψπεο θάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ησλ νξγάλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, έρνπλ φκσο πνιιά βήκαηα αθφκα 

λα θάλνπλ. Οη ρψξεο ήδε κέιε ηεο ΔΔ , κε εκπεηξία ζηε  εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ 

θεθηεκέλνπ , εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα κε γλψκνλα ην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη φρη ην 

ζπιινγηθφ. ε απηφ ζπληειεί θαη ε απφζηαζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο 

ελ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Οη νηθνλνκίεο ηεο 

Βφξεηαο Δπξψπεο είλαη ζαθψο πην ζηαζεξέο θαη αλεπηπγκέλεο απφ εθείλεο ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο κε απνηέιεζκα νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ θξαηψλ λα δηαλέκνληαη 

δηαθνξεηηθά αλά ηνκέα ζηελ εθάζηνηε ρψξα.  

  Σέινο ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο δξάζεηο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, νδεγεί ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ηνπο λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Αληεπηρείξεκα ζηελ ππφζεζε 

απηή απνηειεί ε δεκνζηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ελεξγεηαθήο 

Κνηλφηεηαο, αιιά θξίλνληαο  απφ ηα απνηειέζκαηα  ηεο ελεκέξσζεο, δελ είλαη 

αξθεηή απηή ε ζπλζήθε. 

  πκπεξαζκαηηθά ,κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε  φηη ε Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα έγηλε γηα 

λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαη ζέιεζε απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα ζπγθιίλνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη  

ζπγθεληξσηηθά ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλφηεηαο.  
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(πξφζβαζε  28 Μαξηίνπ ,2015) 

 

- Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (2006/500/ΔΚ) ηεο 29εο Μαΐνπ 2006 γηα ηε ζχλαςε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα , Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,  L 198/15,20 Ηνπιίνπ,2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0500&qid=1428756071820&from=EL 

(πξφζβαζε  29 Μαξηίνπ ,2015) 

 

- Απφθαζε 994/2012/ΔΔ , γηα ηε ζέζπηζε κεραληζκνχ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

φζνλ αθνξά ηηο δηαθπβεξλεηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , L299/13 

27 Οθησβξίνπ ,2012 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0994&qid=1428001996516&from=EL 

(πξφζβαζε 2 Απξηιίνπ, 2015) 

 

- Αλαθνηλσζέλ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ , Έθηαθηε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ 

“Μεηαθνξέο, Σειεπηθνηλσλίεο θαη Δλέξγεηα ,Θέκαηα Δλέξγεηαο” European 

Commission Press release Database  8004/11 ,PRESSE 72 PR ,CO 19, 

 Βξπμέιιεο , 21 Μαξηίνπ 2011  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-72_el.htm 

(πξφζβαζε 14 Απξηιίνπ, 2014) 

 

-Dirk Buschle and Jolanta Navickaite , “Treaty establishing Energy Community” 

published on The Energy Community legal framework , 3rd Edition , Βηέλλε, 

Ηνχιηνο, 2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2178178/EC_Legal_Framewo

rk_WEB.pdf 

(πξφζβαζε 18 Μαξηίνπ  ,2014) 

 

- πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο  

 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , L 198/18  ,27 Ηνπλίνπ, 2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0500&qid=1428760230628&from=EL 

(πξφζβαζε  28 Μαξηίνπ ,2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&qid=1428078362452&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&qid=1428078362452&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0500&qid=1428756071820&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0500&qid=1428756071820&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0994&qid=1428001996516&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0994&qid=1428001996516&from=EL
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2178178/EC_Legal_Framework_WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2178178/EC_Legal_Framework_WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2178178/EC_Legal_Framework_WEB.pdf


Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΑ ΕΤΡΩΠΗ        ~ 55 ~ 
 

-Οδεγία 2009/119/ΔΚ ηεο 14
εο

 επηεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο 

ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ ή/θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

απφ ηα θξάηε κέιε, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,L83/2 , 

30 Μαξηίνπ 2010 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0119R(01)&qid=1428758525727&from=

EL   

(πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ, 2015) 

 

- Οδεγία 2009/28/εθ 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, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο,L 140/16  , 5 Ηνπλίνπ ,2009 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm 

 (πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ ,2015) 

 

- Οδεγία 2008/114/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

επξσπατθψλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο, θαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αλάγθεο βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπο ,8 Γεθεκβξίνπ 2008 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0114&qid=1427640549506&from=EL 

(πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ, 2015) 

 

- 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, Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , L211/55,14 Απγνχζηνπ 2009 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&qid=1428761586825&from=EL 

(πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ ,2015) 

 

- 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 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,L33/22,4 Φεβξνπαξίνπ 2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&qid=1428761838455&from=EL 

(πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ, 2015) 

 

- Οδεγία 2004/67/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά µε ηα µέηξα 

δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζµνχ µε θπζηθφ αέξην, Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ,L127/92, 29 Απξηιίνπ 2004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0119R(01)&qid=1428758525727&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0119R(01)&qid=1428758525727&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0119R(01)&qid=1428758525727&from=EL
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0114&qid=1427640549506&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0114&qid=1427640549506&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&qid=1428761586825&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&qid=1428761586825&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&qid=1428761838455&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&qid=1428761838455&from=EL
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http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0067&qid=1428762057717&from=EL 

(πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ ,2015) 

 

- Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ,  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ , L211/55 ,14 Απγνχζηνπ 2009 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0072&qid=1428165864971&from=EL 

(πξφζβαζε 04  Απξηιίνπ ,2015) 

 

- Καλνληζκφο (ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 300/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2007 «γηα ηε ζέζπηζε κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ππξεληθήο αζθάιεηαο» , Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ,L81-1 , 22 Μαξηίνπ ,2007 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0300&qid=1428073533665&from=EL 

(πξφζβαζε 20 Μαξηίνπ ,2014) 

 

- The Parliament of the Republic of Albania ,Law no. 9121, dated 28.07.2003 "ON 

COMPETITION PROTECTION" ,  In pursuance of article 11, point 1, 78, 81, point 1 

and 83, point 1 of the Constitution, following the proposal of the Council of 

Ministers,consolidated version, Σίξαλα,16 επηεκβξίνπ , 2010 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3294024/Albania_Law_nr_91

21_date_09.05.2012.pdf 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ, 2015) 

 

- Ministry of Economy,Trade and Energy Ministriy of  Labour, Social affairs and 

Equal Opportunities  

Social Action Plan, On the implementation of Memorandum of Understanding on 

Social Issues of Energy Community, Σίξαλα ,Φεβξνπάξηνο 2010 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/768177/Albania_SAP_final_v

ersion_English_May2010.pdf 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ ,2015) 

 

- The Ministry of the Economy, Trade and Energy in Cooperation with ere and Tso 

“Security of Supply Statement of the Republic of Albania” Σίξαλα (31 Μαΐνπ 2009) 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/448238/SECURITY_OF_SU

PPLY_STATEMENT__FINAL_ALBANIA_Updated_Final_21_May_2009.pdf 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ ,2015) 

- Albania National Agency of Natural Resources « Albania Progress Reports  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0067&qid=1428762057717&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0067&qid=1428762057717&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0300&qid=1428073533665&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0300&qid=1428073533665&from=EL
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3294024/Albania_Law_nr_9121_date_09.05.2012.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3294024/Albania_Law_nr_9121_date_09.05.2012.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3294024/Albania_Law_nr_9121_date_09.05.2012.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/768177/Albania_SAP_final_version_English_May2010.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/768177/Albania_SAP_final_version_English_May2010.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/768177/Albania_SAP_final_version_English_May2010.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/448238/SECURITY_OF_SUPPLY_STATEMENT__FINAL_ALBANIA_Updated_Final_21_May_2009.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/448238/SECURITY_OF_SUPPLY_STATEMENT__FINAL_ALBANIA_Updated_Final_21_May_2009.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/448238/SECURITY_OF_SUPPLY_STATEMENT__FINAL_ALBANIA_Updated_Final_21_May_2009.pdf
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 under Renewable Energy Directive 2009/28/EC as adapted by the Ministerial 

Council Decision 2012/04/MC-EnC» , 31 Μαξηίνπ 2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=16

9&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back

_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_u

rl=&_back_page_url=&library.offset=10 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ ,2015) 

 

-Republic of Albania  «National Energy Efficiency Action Plan  2010-2018»  

Σίξαλα, 5  Οθησβξίνπ 2011 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3294024/Albania_Law_nr_91

21_date_09.05.2012.pdf 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ, 2015) 

 

-Δηζήγεζε Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο, Σίξαλα , « Ο Σνκέαο ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ ΑΠΔ 

ζηελ Αιβαλία»  Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, 

επηέκβξηνο,2012 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%

BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%

CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE

%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%C

E%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%8

9%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE

%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%2

02012.pdf 

(πξφζβαζε 13 Μαξηίνπ, 2015) 

 

-Social Action Plan For Bosnia and Herzegovina regarding the Memorandum of 

Understanding on Social Issues  in the context of the Energy Community, Published 

in Official Gazette of BiH 35/10, Μάτνο ,2010 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/628185/Social_action_plan_B

osnia_Herzegovina_EN.pdf 

(πξφζβαζε 04  Απξηιίνπ ,2015) 

 

- Statement on Security of Energy Supply of Bosnia and Herzegovina, 

 εξάγεβν,1 Ηνπιίνπ , 2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422180/SOS_Bosnia_and_H

erzegovina_2013.pdf   

(πξφζβαζε 04  Απξηιίνπ, 2015) 

 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=169&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&library.offset=10
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=169&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&library.offset=10
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=169&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&library.offset=10
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=169&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&library.offset=10
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=169&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&_back_page_url=&library.offset=10
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B445%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202012.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422180/SOS_Bosnia_and_Herzegovina_2013.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422180/SOS_Bosnia_and_Herzegovina_2013.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422180/SOS_Bosnia_and_Herzegovina_2013.pdf
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- Energy Regulatory Office , “Statement of Security of Supply for Kosovo 

(Electricity, Natural Gas and Oil)” , Πξίζηηλα, 1 Ηνπιίνπ , 2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422181/Statement_of_Secur

ity_of_Supply_for_Kosovo_(Electricity_Gas__Oil)_Final_Eng.pdf 

(πξφζβαζε 06  Απξηιίνπ ,2015) 

 

- Department of Energy-Division of Renewable Energy, Efficiency and Cogeneration, 

«Kosovo Progress Report on promotion and use of energy from Renewable Energy 

Sources»  under Directive 2009/28/EC as adapted by the Ministerial Council Decision 

2012/04/MC-EnC ,Γεθέκβξηνο,2014 

Published 20/2/2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3606181/Kosovo.pdf 

(πξφζβαζε 06  Απξηιίνπ, 2015) 

 

-- Law No. 04/L-226 «On amending and supplementing the Law no. 03/l-229 on 

Protection of Competition» Assembly of Republic of Kosovo, Based on Article 65 (1) 

of the Constitution of the Republic of Kosovo 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3284025/2014_Law_amendm

ents.pdf 

(πξφζβαζε 05  Απξηιίνπ, 2015) 

 

-«Statement on Security of Supply of Fyrom»   θφπηα, 11 Ηνπιίνπ,2011 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1218180/SoS_Statement_Dra

ft_July_2011[1]_fYR_of_Macedonia.pdf 

(πξφζβαζε 06  Απξηιίνπ, 2015) 

 

- Ministry of Economy «First Fyrom Progress Report on the promotion and use of 

energy from renewable sources»  

under Article 22(1) of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy 

from renewable sources  , 9 Φεβξνπαξίνπ,2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3590146/Macedonia_RES_Pr

ogress_Report_05.02.2015.pdf   (πξφζβαζε 06  Απξηιίνπ, 2015) 

 

-Ministry of Economy of the Republic of Moldova « Security of Supply Statements of 

the Republic of  Moldova» , Κηζηλάνπ,5 Ννεκβξίνπ, 2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/D1_2_3_Security_o

f_Supply_Statement_for_RoM_Complete_Final_report.pdf , 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ,2015) 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422181/Statement_of_Security_of_Supply_for_Kosovo_(Electricity_Gas__Oil)_Final_Eng.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422181/Statement_of_Security_of_Supply_for_Kosovo_(Electricity_Gas__Oil)_Final_Eng.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2422181/Statement_of_Security_of_Supply_for_Kosovo_(Electricity_Gas__Oil)_Final_Eng.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1218180/SoS_Statement_Draft_July_2011%5b1%5d_fYR_of_Macedonia.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1218180/SoS_Statement_Draft_July_2011%5b1%5d_fYR_of_Macedonia.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1218180/SoS_Statement_Draft_July_2011%5b1%5d_fYR_of_Macedonia.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3590146/Macedonia_RES_Progress_Report_05.02.2015.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3590146/Macedonia_RES_Progress_Report_05.02.2015.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3590146/Macedonia_RES_Progress_Report_05.02.2015.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/D1_2_3_Security_of_Supply_Statement_for_RoM_Complete_Final_report.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/D1_2_3_Security_of_Supply_Statement_for_RoM_Complete_Final_report.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/D1_2_3_Security_of_Supply_Statement_for_RoM_Complete_Final_report.pdf
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-Progress Report under Renewable Energy Directive 2009/28/EC» as adapted by the  

Ministerial Council Decision 2012/04/MC-EnC as adapted by the Ministerial Council 

Decision 2012/04/MC-EnC , 4 Φεβξνπάξηνπ 2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3610160/Report_NREAP_R

M_2014.doc.pdf 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ ,2015) 

 

- Ministry of Economy «Security of Supply Statement for Montenegro» 

Πνληγθφξηηζα, 30 επηεκβξίνπ,2011 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1218178/Montenegro_-_SoS-

_eng11.pdf 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ, 2015) 

 

-Montenegro Progress Reports under Renewable Energy Directive 2009/28/ECas 

adapted by the Ministerial Council Decision 2012/04/MC-EnC , 12 Ηαλνπάξηνπ ,2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3552159/Montenegro_CP_R

ES_Progress_Report_rev1.pdf 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ 2015) 

 

- Ministry of Energy, Development and Environmental Protection, «Report on the 

Security of Energy Supply in the Republic of Serbia»,Βειηγξάδη, Οθηψβξηνο, 2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2460177/SoS_statement_Serb

ia_2011-2013_final_eng.pdf 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ, 2015) 

 

-Ministry of Mining and Energy   «Progress Report on Implementation of the 

National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia» 

Βειηγξάδη,Γεθέκβξηνο ,2014 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3552161/Progress_Report_on

_NREAP__SERBIA_2014_ENG_FINAL.pdf 

(πξφζβαζε  8 Απξηιίνπ, 2015) 

 

-Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, « Statement Security of Supply 

Statement of Ukraine» Κίεβν, Ηαλνπάξηνο ,2012 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1676177/Report_on_SoS_-

16_02_Ukraine.pdf 

(πξφζβαζε  9 Απξηιίνπ ,2015) 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3610160/Report_NREAP_RM_2014.doc.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3610160/Report_NREAP_RM_2014.doc.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3610160/Report_NREAP_RM_2014.doc.pdf
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-Report on the Results of Stimulation and Use of Energy from Renewable Sources 

Attachment to the letter of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving 

of Ukraine ,Ηαλνπάξηνο ,2015 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3552164/Report_for_NREAP

_2014_Eng.pdf 

(πξφζβαζε  9 Απξηιίνπ ,2015) 

 

-Energy Community Secretariat «Energy Community Work Programme  

2014 – 2015»  ,13 Οθησβξίνπ,2013 

https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2854177/MC_Energy_Comm

unity_Work_Programme_2014-2015_with_cover.pdf 

(πξφζβαζε  9 Απξηιίνπ 2015) 

 

Κείκελν ή Άξζξν πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πλέδξην 

 

-Θσµαδάθεο, Μηράιεο  2005 , «Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ΝΑ Δπξψπεο Δμειίμεηο θαη 

Πξννπηηθέο» Παξνπζηάζηεθε ζην 10ν πλέδξην Δλέξγεηα θαη Αλάπηπμε , 

8 -9 ∆εθεµβξίνπ,2005 ,Αζήλα, Διιάδα 

 

- Λφηαξ Άιηκαλ Φξαληο  2008. «Σν Δλεξγεηαθφ Σξίγσλν Δ.Δ. – ΝΑ Δπξψπε – 

Ρσζία: Μπίδλεο ή/θαη γεσπνιηηηθή;» Δλεκεξσηηθφ δειηίν ,Αζήλα, Διιάδα, 

επηέκβξηνο 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


