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Δ Ε Λ Τ ΙΟ  ΤΥΠ Ο Υ

Το Συμβούλιο τω ν Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης συνήλθε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Την ΕλΚάδα 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ο 
κ. Κ,Σημίτης.

Το Συμβούλιο συζήτησε μια σειρά από θέματα, με σημαντικότερο 
την πρόοδο για μια εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού στην Ενωσης και 
κατέληξε στα ε ξή ς :
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Αιευρωπαϊκά Δ ίκτυα Ενέργειας ί
ι
ΐ

Το Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα σε "κοινή θέση" για ί δύο 
Αποφάσεις για τα Διευρωπαϊκά Δ ίκ τυα  Ενέργειας, για την τελική 
έγκριση τω ν  οποίων απαιτείται συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η  πρώτη απόφαση αφορά στις προτεραιότητες^ τα 
κριτήρια και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό τω ν ενεργειακών 
δικτύων με διευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Η  δεύτερη απόφαση αφορά ¡στη 
διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου ρυθμιστικού και χρηματοδοτικού 
πλαισίου για την υλοποίηση τω ν δικτύων.

Ενωσης
ί

Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα Ψήφισμα για την Πράσινη 
Βίβλο για μια ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο 
Ψήφισμα αναγνωρίζεται τόσο η ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερ ,κής 
αγοράς όσο και η συμβολή της ενέργειας στην επίτευξη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Το ψήφισμα που λαμβάνει υπ'όψη τις ελληνικές θέσεις 
περιβαλλοντική ευαισθησία την σχέση με τη πολιτική μεταφορών, 
την έρευνα σηματοδοτεί και τις διαπραγματεύσεις για την ενέργ: 
στα πλαίσια της Διακυβερνητικής *96.
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Ο περισσότερος χρόνος της συνόδου αφιερώθηκε ¡ στην 
προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για έγκριση Συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, στη βάση σχετικού 
Σχεδίου που υπέβαλε η Γαλλική Προεδρία. Κατά τη διεφδική 
συζήτηση που ακολούθησε διαμορφώθηκαν δύο κύριες τάσεις.

ί

Μία ομάδα χωρών με κυριότερους εκπροσώπους το Ηνώμένο 
Βασίλειο και τη Γερμανία, υποστηρίζει την απελευθέρωση της αγοράς 
του ηλεκτρισμού χωρίς καθυστερήσεις και το άνοιγμα ΐ στον 
ανταγωνισμό των τομέων της παραγωγής, της μεταφοράς κ<*ι της 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μία άλλη ομάδα χωρών, με 
κυριώτερους εκπροσώπους τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και στην εξυπηρέτηση του γενικότερου οικονομικού 
συμφέροντος, στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται καλύτερα εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα μακροχρόνιου προγραμματισμού | τω ν 
ενεργειακών επενδύσεων στα Κράτη Μέλη. Η  διαπραγμάτευση 
συνεχίζεται

Λουξεμβούργο, 1/6/95


