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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Φεβρουαρίου 2003

για τον καθορισµό συνόλου προσανατολισµών σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα

στον τοµέα της ενέργειας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 151 Ε, 25.6.2002, σ. 207.
2 ΕΕ C 241, 7.10.2002, σ. 146.
3 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 35.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην ΕΕ) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ............ (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Μετά την έκδοση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1996, για καθορισµό συνόλου προσανατολισµών σχετικά µε τα

διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας 1, ανέκυψε η ανάγκη να εισαχθούν ορισµένες

νέες προτεραιότητες, να προβληθούν τα έργα που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, να

επικαιροποιηθεί ο κατάλογος έργων και να αναπροσαρµοσθεί η διαδικασία για τον

προσδιορισµό των έργων.

(2) Οι νέες αυτές προτεραιότητες απορρέουν, αφενός, από τη συγκρότηση µιας περισσότερο

ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λόγω της εφαρµογής της οδηγίας

96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996,

σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 2 και της

οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου

1998, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 3. Οι

προτεραιότητες είναι σύµφωνες µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της

Στοκχόλµης του Μαρτίου 2001 σχετικά µε την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδοµής για τη

λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να

επιτευχθεί ο στόχος µεγαλύτερης αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως

συµβολή στην προαγωγή της πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.

(3) Κατά κανόνα, η κατασκευή και η συντήρηση των υποδοµών ενέργειας θα πρέπει να

υπόκεινται στις αρχές της αγοράς. Αυτό συµβαδίζει και προς τις προτάσεις της Επιτροπής για

την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και προς τους κοινούς κανόνες της

νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού που αποσκοπούν στη δηµιουργία πιο ανοικτής και

ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

                                                
1 ΕΕ L 161, 29.6.1996, σ. 147. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

αριθ. 1741/1999/ΕΚ (ΕΕ L 207, 6.8.1999, σ. 1).
2 ΕΕ L 27, 30.1.1997, σ. 20.
3 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 1.
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(4) Η κατασκευή και η συντήρηση των υποδοµών ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζουν την

αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να παραγνωρίζονται τα

στρατηγικά κριτήρια και τα κριτήρια παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προτεραιότητες

αυτές απορρέουν, επίσης, από την αυξανόµενη σηµασία των διευρωπαϊκών δικτύων

ενέργειας για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού της Κοινότητας µε φυσικό αέριο,

την ενσωµάτωση των ενεργειακών δικτύων των υποψήφιων χωρών και τη διασφάλιση της

συντονισµένης λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρώπης και των λεκανών της

Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.

(5) Μεταξύ των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, είναι ανάγκη να

προβληθούν τα έργα προτεραιότητας που έχουν µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.

(6) Είναι ανάγκη να αναπροσαρµοσθεί η διαδικασία προσδιορισµού των έργων που αφορούν τα

διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας προκειµένου να εξασφαλισθεί η εναρµονισµένη εφαρµογή του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 1995, περί

καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των

διευρωπαϊκών δικτύων 1.

(7) Η διαδικασία προσδιορισµού των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα

πρέπει να αναπροσαρµοσθεί µε ενέργειες σε δύο επίπεδα : σε ένα πρώτο επίπεδο, θα

προσδιορίζεται θεµατικώς περιορισµένος αριθµός έργων κοινού ενδιαφέροντος και, σε ένα

δεύτερο επίπεδο, αποκαλούµενο «προδιαγραφές», θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα έργα.

(8) Εφόσον οι προδιαγραφές των έργων ενδέχεται να µεταβάλλονται, αναφέρονται ενδεικτικώς.

Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαθέτει την εξουσία επικαιροποίησής

τους.

                                                
1 ΕΕ L 228, 23.9.1995, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197, 29.7.1999,
σ. 1).
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(9) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει θα θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(10) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι προδιαγραφές τους και τα έργα προτεραιότητας θα πρέπει

να προσδιορίζονται µε την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων ή προγραµµάτων.

(11) ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 2236/95, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο των έργων, και ιδιαίτερα

των έργων προτεραιότητας, είναι σκόπιµο να παραταθεί η προθεσµία εκπόνησης, από την

Επιτροπή, των περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών

δυνάµει της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ.

(12) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ, είναι επιθυµητό, για

λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, να αναδιατυπωθούν οι συγκεκριµένες διατάξεις,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση ορίζει τη φύση και το πεδίο εφαρµογής της κοινοτικής δράσης

προσανατολισµού στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Καθορίζει σύνολο

προσανατολισµών οι οποίοι καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες, καθώς και τις γενικές

γραµµές δράσης της Κοινότητας στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Οι

προσανατολισµοί αυτοί προσδιορίζουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών

που έχουν προτεραιότητα, µεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται :

1) Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για :

α) όλες τις γραµµές υψηλής τάσης, εκτός από τις γραµµές των δικτύων διανοµής, και τις

υποβρύχιες ζεύξεις, εφόσον η υποδοµή αυτή χρησιµοποιείται για διαπεριφερειακή ή

διεθνή µεταφορά/σύνδεση,

β) κάθε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή λειτουργία του εν

λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προστασίας,

παρακολούθησης και ελέγχου.
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2) Όσον αφορά τα δίκτυα φυσικού αερίου, για :

α) τους αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης, εκτός από τους αγωγούς αερίου των δικτύων

διανοµής, οι οποίοι επιτρέπουν τον εφοδιασµό των περιοχών της Κοινότητας από

εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές,

β) τους υπόγειους χώρους αποθήκευσης που είναι συνδεδεµένοι µε τους

προαναφεροµένους αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης,

γ) τους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιηµένου

φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς και τα πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου αερίου,

ανάλογα µε τη δυναµικότητα προς τροφοδότηση,

δ) κάθε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή λειτουργία του εν

λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προστασίας,

παρακολούθησης και ελέγχου.

Άρθρο 3

Στόχοι

Η Κοινότητα προωθεί τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών

δικτύων ενέργειας, καθώς και την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, σύµφωνα µε το ισχύον κοινοτικό

δίκαιο, προκειµένου :

α) να ενθαρρύνει την αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς γενικότερα και της

εσωτερικής αγοράς στον τοµέα της ενέργειας ειδικότερα, µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της

ορθολογικής παραγωγής, διανοµής και χρησιµοποίησης των ενεργειακών πηγών καθώς και

της αξιοποίησης και σύνδεσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε σκοπό τη µείωση του

κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές και τη συµβολή στη διαφοροποίηση των

ενεργειακών πηγών,
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β) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί η αποµόνωση των λιγότερο ευνοηµένων και

νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η οικονοµική και

κοινωνική συνοχή,

γ) να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω, µεταξύ άλλων, της ενίσχυσης

των σχέσεων µε τρίτες χώρες στον τοµέα της ενέργειας, προς το αµοιβαίο συµφέρον τους,

ιδίως στο πλαίσιο της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, καθώς και των συµφωνιών

συνεργασίας που έχει συνάψει η Κοινότητα.

Άρθρο 4

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι

συµβατές µε την αειφόρο ανάπτυξη και είναι οι ακόλουθες :

1) Για τα δίκτυα τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και αερίου :

α) η προσαρµογή και ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων προς υποστήριξη της

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως µε την επίλυση των προβληµάτων

στένωσης (ιδιαίτερα των διασυνοριακών), υπερφόρτωσης και ελλειπουσών ζεύξεων,

και λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και από τη διεύρυνση της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

β) η δηµιουργία ενεργειακών δικτύων στις νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες και

εξόχως απόκεντρες περιοχές, µε ταυτόχρονη προώθηση της διαφοροποίησης των

ενεργειακών πηγών και της χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

συνοδευµένη, όπου απαιτείται, από τη σύνδεση αυτών των δικτύων µεταξύ τους.
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2) Για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας :

α) η προσαρµογή και η ανάπτυξη δικτύων για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης /

σύνδεσης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές,

β) η διαλειτουργικότητα των εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας µε εκείνα των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και άλλων χωρών της

Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.

3) Για τα δίκτυα φυσικού αερίου :

η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου προκειµένου να πληρωθούν οι ανάγκες

κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε φυσικό αέριο, ο έλεγχος των κοινοτικών

συστηµάτων εφοδιασµού φυσικού αερίου και η διαλειτουργικότητα των δικτύων

φυσικού αερίου µε εκείνα τρίτων χωρών της Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου

και του Ευξείνου Πόντου και η διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και των

οδών εφοδιασµού.

Άρθρο 5

Γραµµές δράσεις

Οι γενικές γραµµές δράσης της Κοινότητας στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι

οι ακόλουθες :

α) ο προσδιορισµός των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος,

β) η διαµόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 156, πρώτη παράγραφος της Συνθήκης.
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Άρθρο 6

Συµπληρωµατικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος

1. Τα γενικά κριτήρια που  πρέπει να εφαρµόζονται όταν λαµβάνεται απόφαση για

τροποποιήσεις, εξειδικεύσεις ή εφαρµογές για την επικαιροποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος,

είναι τα εξής :

α) τα έργα να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2,

β) τα έργα να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προτεραιότητες των άρθρων 3 και 4,

αντιστοίχως,

γ) τα έργα να παρουσιάζουν δυνητική οικονοµική βιωσιµότητα.

Έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται µε το έδαφος κράτους µέλους απαιτούν την

έγκριση αυτού του συγκεκριµένου κράτους µέλους.

2. Τα συµπληρωµατικά κριτήρια για τον προσδιορισµό των έργων κοινού ενδιαφέροντος

καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

3. Κάθε τροποποίηση η οποία µεταβάλλει την περιγραφή των συµπληρωµατικών κριτηρίων για

τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως αυτή έχει στο Παράρτηµα ΙΙ, αποφασίζεται σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

4. Μόνον τα έργα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και τα οποία  πληρούν τα κριτήρια

που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2 είναι επιλέξιµα για την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση

που παρέχεται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95.
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5. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ εκτίθενται οι ενδεικτικές εξειδικεύσεις των έργων, οι οποίες

περιλαµβάνουν τη λεπτοµερή περιγραφή των έργων και, εφόσον, απαιτείται, τη γεωγραφική

περιγραφή τους. Αυτές οι εξειδικεύσεις έργων επικαιροποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 10, παράγραφος 2.

6. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε µέτρο που κρίνουν αναγκαίο ώστε να διευκολυνθεί και να

επισπευσθεί η ολοκλήρωση των έργων κοινού ενδιαφέροντος και να µειωθούν στο ελάχιστο οι

καθυστερήσεις, τηρουµένης πάντοτε της κοινοτικής νοµοθεσίας και των διεθνών συµβάσεων σε

θέµατα περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών χορήγησης

αδειών πρέπει να γίνεται το ταχύτερο.

7. Όταν ορισµένα τµήµατα ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ευρίσκονται εντός του εδάφους

τρίτων χωρών, η Επιτροπή µπορεί, εφόσον τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συµφωνούν, να

υποβάλλει προτάσεις, ενδεχοµένως στο πλαίσιο της διαχείρισης των συµφωνιών της Κοινότητας µε

αυτές τις τρίτες χώρες και σύµφωνα µε  τη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας που έχουν υπογράψει

αυτές οι τρίτες χώρες, προκειµένου τα έργα αυτά να αναγνωρισθούν επίσης από τις ενδιαφερόµενες

τρίτες χώρες  ως αµοιβαίου ενδιαφέροντος ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους.

8. Η αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

στοιχείο γ), βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους, η οποία λαµβάνει υπόψη όλες τις πλευρές του

κόστους και όλα τα οφέλη, συµπεριλαµβανοµένων των µεσοπρόθεσµων και/ή µακροπρόθεσµων,

που συνδέονται µε τις περιβαλλοντικές πτυχές, την ασφάλεια του εφοδιασµού και τη συνεισφορά

στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή.
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Άρθρο 7

Έργα προτεραιότητας

1. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 4 έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία

καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι, έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την κοινοτική χρηµατοδοτική

ενίσχυση που παρέχεται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95. Οι τροποποιήσεις του

Παραρτήµατος Ι αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης.

2. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και η Επιτροπή καταβάλλουν προσπάθειες, έκαστος στον

τοµέα της αρµοδιότητάς του, ώστε να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας,

ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα.

Άρθρο 8

Αντίκτυπος στον ανταγωνισµό

Κατά την εξέταση των έργων, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στον

ανταγωνισµό. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση ή η χρηµατοδότηση από τους εµπλεκόµενους

οικονοµικούς φορείς ενθαρρύνεται, ενώ αποφεύγεται οιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισµού

µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης που είναι παρόντες στην αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

Συνθήκης.

Άρθρο 9

Περιορισµοί

1. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει οιαδήποτε χρηµατοδοτική δέσµευση κράτους µέλους ή της

Κοινότητας.
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2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων ή προγραµµάτων που καθορίζουν το µελλοντικό πλαίσιο

έγκρισης για τα εν λόγω έργα. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, όπου η σχετική κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί τη διεξαγωγή τους, λαµβάνονται υπόψη

προτού ληφθεί πράγµατι η απόφαση εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική

νοµοθεσία.

Άρθρο 10

Επιτροπή

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 11

Έκθεση

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ανά τετραετία σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης,

την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στην έκθεση αυτή, δίδεται επίσης

προσοχή στην υλοποίηση και την πρόοδο της εκτέλεσης έργων προτεραιότητας που αφορούν

διασυνοριακές συνδέσεις, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµεία 1, 2 και 7.
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Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 13

Η απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών

σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω απόφασης. Οι αναφορές στην απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ

λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άξονες για τα έργα προτεραιότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 7

∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EL. 1. Γαλλία � Βέλγιο � Κάτω Χώρες � Γερµανία :

ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίλυση των προβληµάτων

υπερφόρτωσης σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω της Benelux.

EL. 2. Σύνορα της Ιταλίας µε τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ελβετία :

αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

EL. 3. Γαλλία � Ισπανία � Πορτογαλία :

αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των

χωρών αυτών και για την Ιβηρική χερσόνησο και ανάπτυξη των δικτύων στις

νησιωτικές περιοχές.

EL. 4. Ελλάδα � Βαλκανικές χώρες � Σύστηµα UCTE :

ανάπτυξη της υποδοµής ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση της Ελλάδας στο

σύστηµα UCTE.

EL. 5. Ηνωµένο Βασίλειο � Ηπειρωτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη :

δηµιουργία / αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

και ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.
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EL. 6. Ιρλανδία � Ηνωµένο Βασίλειο :

αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και

ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

EL. 7. ∆ανία � Γερµανία - ∆ακτύλιος Βαλτικής (συµπεριλαµβανοµένων των

Νορβηγία-Σουηδία-Φινλανδία-∆ανία-Γερµανία) :αύξηση της

δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και

ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

NG. 1. Ηνωµένο Βασίλειο � Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη, περιλαµβανοµένων των Κάτω

Χωρών, ∆ανίας και Γερµανίας � (µε συνδέσεις µε χώρες της Περιοχής της Θάλασσας

της Βαλτικής) � Ρωσία :

αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν ορισµένα από τα κύρια κοιτάσµατα φυσικού

αερίου της Ευρώπης ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και να

αναβαθµισθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού.

NG. 2. Αλγερία � Ισπανία � Ιταλία � Γαλλία � Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη :

κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου από την Αλγερία προς την Ισπανία, Γαλλία

και Ιταλία, και αύξηση της δυναµικότητας των δικτύων εντός και µεταξύ της Ισπανίας,

Ιταλίας και Γαλλίας.

NG. 3. Χώρες της Κασπίας Θάλασσας � Μέση Ανατολή � Ευρωπαϊκή Ένωση :

νέα δίκτυα αγωγών για τη µεταφορά φυσικού αερίου από νέα κοιτάσµατα προς την

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου περιλαµβάνονται οι αγωγοί φυσικού αερίου Τουρκίας -

Ελλάδας, Ελλάδας - Ιταλίας και Τουρκίας � Αυστρίας.
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NG. 4. Τερµατικοί σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την

Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία :

διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού και των σηµείων εισόδου,

συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων ΥΦΑ µε το δίκτυο µεταφοράς.

NG. 5. Υπόγειες αποθήκες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την

Περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής :

αύξηση της δυναµικότητας στην Ισπανία,  την Ιταλία και την περιοχή της Θάλασσας

της Βαλτικής και κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων  στην Πορτογαλία και την

Ελλάδα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συµπληρωµατικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος

∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες,

και εξόχως απόκεντρες περιοχές, µε παράλληλη προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών

ενέργειας και της χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και, κατά

περίπτωση, σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των περιοχών.

•  Ιρλανδία - Ηνωµένο Βασίλειο (Ουαλία)

•  Ελλάδα (Νησιά)

•  Ιταλία (Σαρδηνία) - Γαλλία (Κορσική) - Ιταλία (ηπειρωτική)

•  Συνδέσεις σε νησιωτικές περιοχές

•  Συνδέσεις µε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας

2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των κρατών µελών οι οποίες είναι

αναγκαίες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την εξασφάλιση της αξιόπιστης

και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

•  Γαλλία - Βέλγιο - Κάτω Χώρες - Γερµανία

•  Γαλλία - Γερµανία

•  Γαλλία - Ιταλία

•  Γαλλία - Ισπανία

•  Πορτογαλία - Ισπανία

•  Φινλανδία - Σουηδία

•  Αυστρία - Ιταλία
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•  Ιρλανδία - Ηνωµένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

•  Αυστρία - Γερµανία

•  Κάτω Χώρες - Ηνωµένο Βασίλειο

•  Γερµανία - ∆ανία - Σουηδία

•  Ελλάδα - Ιταλία

3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών µελών, όπου είναι

αναγκαίο για την αξιοποίηση των συνδέσεων µεταξύ των κρατών µελών, τη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς ή τη σύνδεση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

•  Όλα τα κράτη µέλη

4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µε µη κράτη µέλη, και ιδίως µε τις

υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, συµβάλλοντας έτσι στη διαλειτουργικότητα, στην

αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή στον εφοδιασµό µε

ηλεκτρική ενέργεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

•  Γερµανία - Νορβηγία

•  Κάτω Χώρες - Νορβηγία

•  Σουηδία - Νορβηγία

•  Ηνωµένο Βασίλειο - Νορβηγία

•  Ιταλία - Σλοβενία

•  Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Βαλτικής : Γερµανία - Πολωνία -Ρωσία -

Εσθονία - Λετονία - Λιθουανία - Σουηδία - Φινλανδία - ∆ανία - Λευκορωσία
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•  Νορβηγία - Σουηδία - Φινλανδία - Ρωσία

•  Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Μεσογείου : Γαλλία - Ισπανία - Μαρόκο -

Αλγερία - Τυνησία - Λιβύη - Αίγυπτος - Χώρες Εγγύς Ανατολής - Τουρκία - Ελλάδα -

Ιταλία

•  Γερµανία - Πολωνία

•  Ελλάδα - Τουρκία

•  Ιταλία - Ελβετία

•  Ελλάδα - Βαλκανικές Χώρες

•  Ισπανία - Μαρόκο

•  ΕΕ - Βαλκανικές Χώρες - Λευκορωσία -Ρωσία - Ουκρανία

•  Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου του Ευξείνου : Ρωσία - Ουκρανία - Ρουµανία -

Βουλγαρία - Τουρκία - Γεωργία

5. ∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς και, ιδίως, τον εντοπισµό των σηµείων στένωσης και

των ελλειπουσών ζεύξεων, την εκπόνηση λύσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων

υπερφόρτωσης και την προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

•  Εντοπισµός σηµείων συµφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

•  Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να

αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα υπερφόρτωσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

•  Προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την

αξιοποίηση υψηλού ποσοστού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
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∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

6. Εισαγωγή της χρησιµοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, και ιδίως στις

νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές και ανάπτυξη των

δικτύων φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές.

•  Ηνωµένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

•  Ιρλανδία

•  Ισπανία

•  Πορτογαλία

•  Ελλάδα

•  Σουηδία

•  ∆ανία

•  Εξόχως απόκεντρες περιοχές : Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία

7. Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής

αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού, όπου περιλαµβάνεται η σύνδεση

επί µέρους δικτύων φυσικού αερίου

•  Ιρλανδία - Ηνωµένο Βασίλειο

•  Γαλλία - Ισπανία

•  Πορτογαλία - Ισπανία

•  Αυστρία - Γερµανία

•  Αυστρία - Ουγγαρία

•  Αυστρία - Ιταλία

•  Ελλάδα - Άλλες Βαλκανικές Χώρες
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•  Ιταλία - Ελλάδα

•  Αυστρία - Τσεχική ∆ηµοκρατία

•  Αυστρία - Σλοβενία - Κροατία

•  Ηνωµένο Βασίλειο - Κάτω Χώρες - Γερµανία

•  Γερµανία - Πολωνία

•  ∆ανία - Ηνωµένο Βασίλειο

•  ∆ανία - Γερµανία - Σουηδία

8. Αύξηση της δυναµικότητας παραλαβής υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της

χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης τον

έλεγχο των συστηµάτων εφοδιασµού φυσικού αερίου, καθώς και για τη διαφοροποίηση των

πηγών και των οδών εφοδιασµού φυσικού αερίου.

•  Όλα τα κράτη µέλη

9. Ανάπτυξη της δυναµικότητας µεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού

αερίου), που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης καθώς και για τη διαφοροποίηση του

εφοδιασµού από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και των οδών εφοδιασµού φυσικού αερίου.

•  Σκανδιναβικό δίκτυο αερίου : Νορβηγία - ∆ανία - Γερµανία -Σουηδία - Φινλανδία -

Ρωσία -Βαλτικές Χώρες - Πολωνία

•  Αλγερία - Ισπανία - Γαλλία

•  Ρωσία - Ουκρανία - ΕΕ

•  Ρωσία - Λευκορωσία - Πολωνία - ΕΕ

•  Λιβύη - Ιταλία

•  Χώρες της Κασπίας Θάλασσας - ΕΕ

•  Ρωσία - Ουκρανία -Μολδαβία - Ρουµανία - Βουλγαρία - Ελλάδα - Άλλες Βαλκανικές

Χώρες
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•  Γερµανία - Τσεχική ∆ηµοκρατία - Αυστρία - Ιταλία

•  Ρωσία - Ουκρανία - Σλοβακία - Ουγγαρία - Σλοβενία - Ιταλία

•  Κάτω Χώρες - Γερµανία - Ελβετία - Ιταλία

•  Βέλγιο - Γαλλία - Ελβετία - Ιταλία

•  ∆ανία - (Σουηδία) - Πολωνία

•  Νορβηγία - Ρωσία - ΕΕ

•  Ιρλανδία

•  Αλγερία - Ιταλία - Γαλλία

•  Μέση Ανατολή - ΕΕ

10. ∆ράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων φυσικού αερίου

εντός της εσωτερικής αγοράς και, ιδίως, τον εντοπισµό των σηµείων στένωσης και των

ελλειπουσών ζεύξεων, στην εκπόνηση λύσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων

υπερφόρτωσης και την προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των

δικτύων φυσικού αερίου.

•  Εντοπισµός σηµείων συµφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των

δικτύων φυσικού αερίου.

•  Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών φυσικού αερίου ώστε να

αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα υπερφόρτωσης των δικτύων φυσικού αερίου.

•  Προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων φυσικού

αερίου, που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι εξειδικεύσεις τους που σήµερα εντοπίζονται δυνάµει των

κριτηρίων του Παραρτήµατος ΙΙ

∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις αποµονωµένες περιοχές

1.1 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιρλανδίας - Ουαλίας (ΗΒ)

1.2 Ενίσχυση της ζεύξης Ηπείρου (Ε) - Απουλίας (ΙΤ.)

1.3 Σύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων (Ε)

1.4 Υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση 30 kV µεταξύ των νησιών Faial, Pico και S. Jorge

(Αζόρες, Π)

1.5 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στην Terceira, Faial και S. Miguel (Αζόρες, Π)

1.6 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στη Μαδέρα (Π)

1.7 Υποθαλάσσιο καλώδιο της Σαρδηνίας (ΙΤ.) - Ηπειρωτική Ιταλία

1.8 Υποθαλάσσιο καλώδιο της Κορσικής (ΓΑΛ.) - Ιταλία

1.9 Σύνδεση Ηπειρωτικής Ιταλίας - Σικελίας (ΙΤ.)

1.10 ∆ιπλασιασµός της σύνδεσης Sorgente (ΙΤ.) � Rizziconi (ΙΤ.)

1.11 Νέες συνδέσεις µε τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις Κανάριες Νήσους (ΙΣ.)

2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των κρατών µελών

2.1 Γραµµή Moulaine (ΓΑΛ.) � Aubange (B)

2.2 Γραµµή Avelin (ΓΑΛ.) - Avelgem (B)

2.3 Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) � Marlenheim (ΓΑΛ.)
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2.4 Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) � Uchtelfangen (ΓΕΡ.)

2.5 Ρυθµιστής φάσης La Praz (ΓΑΛ.)

2.6 Περαιτέρω αύξηση του δυναµικού µέσω της υφισταµένης διασύνδεσης µεταξύ Γαλλίας και

Ιταλίας

2.7 Νέα διασύνδεση µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

2.8 Νέα διασύνδεση δια των Πυρηναίων µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

2.9 Σύνδεση Ανατολικών Πυρηναίων µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

2.10 Συνδέσεις µεταξύ της Νότιας Πορτογαλίας και της Βορειοδυτικής Ισπανίας

2.11 Γραµµή - Sines(Π) - Balboa (ΙΣ.) - Alqueva (Π)

2.12 Γραµµή Valdigem (Π) � Douro Internacional (Π) � Aldeadavila (ΙΣ.) και εγκαταστάσεις

Douro Internacional

2.13 Νέες συνδέσεις βορείως του Κόλπου της Βοθνίας µεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας

2.14 Γραµµή Lienz (Α) � Cordignano (ΙΤ.)

2.15 Νέα σύνδεση µεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας στο Brenner Pass

2.16 Σύνδεση µεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας

2.17 Γραµµή St Peter (Α) � Isar (ΓΕΡ.)

2.18 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Νοτιοδυτικής Αγγλίας και κεντρικών Κάτω Χωρών

2.19 Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Γερµανίας, π.χ. της γραµµής Kasso � Αµβούργο

2.20 Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Σουηδίας

3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών µελών

3.1 Συνδέσεις µε το δανικό άξονα Ανατολής - ∆ύσης :

συνδέσεις µεταξύ του ∆ανικού δυτικού (UCTE) και του ανατολικού (NORDEL) δικτύου της

χώρας.

3.2 Σύνδεση µε το δανικό άξονα Βορρά - Νότου
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3.3 Νέες συνδέσεις µε τη Βόρεια Γαλλία

3.4 Νέες συνδέσεις µε τη Νοτιοδυτική Γαλλία

3.5 Γραµµή Trino Vercellese (ΙΤ.) -Lacchiarelle (ΙΤ.)

3.6 Γραµµή Turbigo (ΙΤ.) -Rho-Bovisio (ΙΤ.)

3.7 Γραµµή Voghera (ΙΤ.) -La Casella (ΙΤ.)

3.8 Γραµµή San Fiorano (ΙΤ.) -Nave (ΙΤ.)

3.9 Γραµµή VeneziaNord (ΙΤ.) -Cordignano (ΙΤ.)

3.10 Γραµµή Redipuglia (ΙΤ.) -Udine Ovest (ΙΤ.)

3.11 Νέες συνδέσεις στον ιταλικό άξονα Ανατολής - ∆ύσης

3.12 Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) -Casellina (ΙΤ.)

3.13 Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) -Santa Barbara (ΙΤ.)

3.14 Γραµµή Rizziconi (ΙΤ.) �Feroleto (ΙΤ.) �Laino  (ΙΤ.)

3.15 Νέες συνδέσεις µε τον ιταλικό άξονα Βορρά - Νότου

3.16 Τροποποιήσεις του δικτύου για τη διευκόλυνση των συνδέσεων µε ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας στην Ιταλία

3.17 Νέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής ενέργειας στην Ιταλία

3.18 Νέες συνδέσεις στο Βόρειο άξονα της Ισπανίας

3.19 Νέες συνδέσεις στο Μεσογειακό άξονα της Ισπανίας

3.20 Νέες συνδέσεις στον άξονα Γαλικία (ΙΣ.) � Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.)

3.21 Νέες συνδέσεις στον άξονα Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.) �Aragon (ΙΣ.)

3.22 Νέες συνδέσεις στον άξονα Aragon (ΙΣ.) - Levante (ΙΣ.)

3.23 Νέες συνδέσεις στην Ανδαλουσία (ΙΣ.)
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3.25 Γραµµή Pedralva (Π) � Riba d�Ave (Π) και εγκαταστάσεις Pedralva

3.26 Γραµµή Recarei (Π) � Valdigem (Π)

3.27 Γραµµή Picote (Π) � Pocinho (Π) (αναβάθµιση)

3.28 Τροποποίηση της υφιστάµενης γραµµής Pego (Π) � Cedillo/Falagueira (Π) και των

υφιστάµενων εγκαταστάσεων Falagueira

3.29 Γραµµή Pego (Π) � Batalha (Π) και εγκαταστάσεις Batalha

3.30 Γραµµή Sines (Π) � Ferreira do Alentjo (Π) Ι (αναβάθµιση)

3.31 Nέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία

3.32 Γραµµές Pereiros (Π)� Zêzere(Π) � Santarem (Π) και εγκαταστάσεις Zêzere

3.33 Γραµµές Batalha (Π) � Rio Maior (Π) I και ΙΙ (αναβάθµιση)

3.34 Γραµµή Carrapatelo (Π) � Mourisca (Π) (αναβάθµιση)

3.35 Γραµµή Valdigem (Π) � Viseu (Π) � Anadia (Π)

3.36 Παράκαµψη της υφιστάµενης γραµµής Rio Maior (Π) � Palmela (Π) στο Ribatejo (Π) και

στις εγκαταστάσεις Ribatejo

3.37 Υποσταθµοί Θεσσαλονίκης (Ε), Λαµίας (Ε) και Πάτρας (Ε) και γραµµές σύνδεσης

3.38 Συνδέσεις των περιοχών Ευβοίας (Ε), Λακωνίας (Ε) και Θράκης (Ε)

3.39 Ενίσχυση των υφιστάµενων συνδέσεων των αποµακρυσµένων περιοχών µε την ηπειρωτική

Ελλάδα

3.40 Γραµµή Tynagh (ΙΡ.) � Cashla (ΙΡ.)

3.41 Γραµµή Flagford (ΙΡ.) � East Sligo (ΙΡ.)

3.42 Συνδέσεις στη βορειοανατολική και δυτική Ισπανία, συγκεκριµένα για τη σύνδεση στο δίκτυο

της δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια

3.43 Συνδέσεις στη Χώρα των Βάσκων (ΙΣ.), στην Αραγονία (ΙΣ.) και τη Ναβάρα (ΙΣ.)

3.44 Συνδέσεις στη Γαλικία (ΙΣ.)
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3.45 Συνδέσεις στην κεντρική Σουηδία

3.46 Συνδέσεις στην νότια Σουηδία

3.47 Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) � Görries (ΓΕΡ.)

3.48 Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) � Krümmel (ΓΕΡ.)

3.49 Συνδέσεις στη Βόρειο Ιρλανδία, σχετιζόµενες µε τις διασυνδέσεις µε την Ιρλανδία

3.50 Συνδέσεις στο Βορειοδυτικό τµήµα του ΗΒ

3.51 Συνδέσεις στη Σκωτία και την Αγγλία, ώστε να αξιοποιηθούν ευρύτερα οι ανανεώσιµες πηγές

για την ηλεκτροπαραγωγή

3.52. Νέες υπεράκτιες συνδέσεις πηγών αιολικής ενέργειας στο Βέλγιο

3.53 Υποσταθµός Borssele (Κάτω Χώρες)

3.54 Εφαρµογή εξοπλισµού αντιστάθµισης αέργου ισχύος (Κάτω Χώρες)

3.55 Γραµµή St. Peter (AT) - Tauern (AT)

3.56 Γραµµή Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT)

4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µε µη κράτη µέλη

4.1 Γραµµή Neuenhagen (ΓΕΡ.) � Vierraden (ΓΕΡ.) � Krajnik (ΠΛ.)

4.2 Ζεύξη Brunsbüttel (ΓΕΡ.) � Νότιας Νορβηγίας

4.3 Γραµµή S. Fiorano (ΙΤ.) � Robbia (ΕΛΒ.)

4.4 Νέα διασύνδεση Ιταλίας-Ελβετίας

4.5 Γραµµή Φίλιπποι (Ε) � Maritsa 3 (Βουλγαρία)

4.6 Γραµµή Αµύνταιο (Ε) � Bitola (ΠΓ∆Μ)

4.7 Γραµµή Καρδιά (Ε) � Ελβασάν (Αλβανία)

4.8 Γραµµή Ελβασάν (Αλβανία) � Ποντγκόριτσα (Ο.∆. Γιουγκοσλαβίας)
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4.9 Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

4.10 Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης Ernestinovo (Κροατία)

4.11 Νέες συνδέσεις µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓ∆Μ

4.12 Γραµµή Φίλιπποι (Ε) � Hamidabad (Τ)

4.13 Yποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ βορειοανατολικής / ανατολικής Αγγλίας και Nότιας

Νορβηγίας

4.14 Zεύξη Eemshaven (ΚΧ) � Feda (ΝΟ).

4.15 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ νότιας Ισπανίας και Μαρόκου (ενίσχυση υπάρχουσας

σύνδεσης).

4.16 Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Βαλτικής : Γερµανία - Πολωνία - Ρωσία - Εσθονία -

Λετονία - Λιθουανία - Σουηδία - Φινλανδία - ∆ανία - Λευκορωσία

4.17 Ζεύξεις νότιας Φινλανδίας � Ρωσίας

4.18 Ζεύξη Γερµανίας � Πολωνίας � Λιθουανίας � Λευκορωσίας � Ρωσίας (ζεύξη υψηλής τάσης

Ανατολή- ∆ύση)

4.19 Ζεύξη Πολωνίας � Λιθουανίας

4.20 Ζεύξη Φινλανδίας � Εσθονίας (µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου)

4.21 Νέες γραµµές Bόρεια Σουηδία � Bόρεια Νορβηγία

4.22 Νέες γραµµές Κεντρική Σουηδία � Κεντρική Νορβηγία

4.23 Γραµµή Borgvik (Σ) � Hoesle (ΝΟ) � περιοχή Όσλο (ΝΟ)

4.24 Νέες συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων UCTE και CENTREL

4.25 Νέες συνδέσεις µεταξύ του συστήµατος UCTE / CENTREL και των Βαλκανικών χωρών

4.26 Συνδέσεις και διεπαφή µεταξύ του επεκταθέντος συστήµατος UCTE και Λευκορωσίας,

Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και µετατόπιση των σταθµών µετατροπής συνεχούς ρεύµατος

υψηλής τάσης που λειτουργούσαν προγενέστερα µεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας, Αυστρίας

και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας καθώς και µεταξύ Γερµανίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
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4.27 Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο του Ευξείνου : Ρωσία - Ουκρανία - Ρουµανία -

Βουλγαρία - Τουρκία - Γεωργία

4.28 Νέες συνδέσεις στον Εύξεινο Πόντο µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα του επεκταθέντος

συστήµατος UCTE µε τα δίκτυα των αντιστοίχων χωρών.

4.29 Νέες συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Μεσογείου : Γαλλία - Ισπανία - Μαρόκο -

Αλγερία - Τυνησία - Λιβύη - Αίγυπτος - Εγγύς Ανατολή - Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία

4.30 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Nότιας Ισπανίας και Bορειοδυτικής Αλγερίας

4.31 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Ιταλίας και Αλγερίας

4.32 Νέες συνδέσεις στην περιοχή του Μπάρεντς

4.33 Εγκατάσταση ευέλικτων εναλλακτικών συστηµάτων µεταφοράς ρεύµατος µεταξύ Ιταλίας και

Σλοβενίας

4.34 Νέα διασύνδεση Ιταλίας - Σλοβενίας

4.35 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιταλίας και Κροατίας

4.36 Ενίσχυση συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Νορβηγίας

5. ∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς

(∆εν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις)

∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

6. Εισαγωγή της χρησιµοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές
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6.1 Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου από το Belfast προς τη βορειοδυτική περιοχή της Βόρειας

Ιρλανδίας και, εάν χρειάζεται, προς τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας

6.2 ΥΦΑ στο Santa Cruz de Tenerife (Κανάριες Νήσοι) (ΙΣ.)

6.3 ΥΦΑ στο Las Palmas de Gran Canaria (ΙΣ.)

6.4 ΥΦΑ στη Μαδέρα (Π)

6.5 Ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Σουηδία

6.6 Σύνδεση µεταξύ των Βαλεαρίδων Νήσων (ΙΣ.) και της Hπειρωτικής Ισπανίας

6.7 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Θράκη (Ε)

6.8 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Κόρινθο (Ε)

6.9 Κλάδος υψηλής πίεσης προς τη Βορειοδυτική Ελλάδας (Ε)

6.10 Σύνδεση Nolland (DK) και Νήσων Falster (∆)

7. Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής

αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού, όπου περιλαµβάνεται η σύνδεση

επί µέρους δικτύων φυσικού αερίου

7.1 Πρόσθετος αγωγός φυσικού αερίου για τη διασύνδεση Ιρλανδίας και Σκωτίας

7.2 ∆ιασύνδεση Βορρά- Νότου, όπου συµπεριλαµβάνεται αγωγός ∆ουβλίνο � Μπέλφαστ

7.3 Σταθµός συµπίεσης στον αγωγό Lacq (ΓΑΛ.) -Colahorra (ΙΣ.)

7.4 Αγωγός Lussagnet (ΓΑΛ.) -Bilbao (ΙΣ.)

7.5 Αγωγός Perpignan (ΓΑΛ.) � Βαρκελώνη (ΙΣ.)

7.6 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς των αγωγών φυσικού αερίου για τον εφοδιασµό της

Πορτογαλίας µέσω Νότιας Ισπανίας και τον εφοδιασµό της Γαλικίας και της Asturias µέσω

Πορτογαλίας
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7.7 Αγωγός Purchkirchen (Α) � Burghausen (ΓΕΡ.)

7.8 Αγωγός Andorf (Α) � Simbach (ΓΕΡ.)

7.9 Αγωγός Wiener Neustadt (Α) � Sopron (Ο)

7.10 Αγωγός Bad Leonfelden (ΓΕΡ.)� Linz (Α)

7.11 Αγωγός Βορειοδυτική Ελλάδα � Ελβασάν (ΑΛΒ.)

7.12 Αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας

7.13 Εγκατάσταση συµπίεσης στον κεντρικό αγωγό στην Ελλάδα

7.14 Σύνδεση µεταξύ των δικτύων Αυστρίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

7.15 ∆ιάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µέσω της Ελλάδας,

FYROM, FRY, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας

7.16 ∆ιάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου µεταξύ Αυστρίας και Τουρκίας µέσω της Ουγγαρίας,

Ρουµανίας και Βουλγαρίας

7.17 Αγωγοί διασύνδεσης µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου, Κάτω Χωρών και Γερµανίας, για τη

ζεύξη των κυρίων πηγών της Bορειοδυτικής Ευρώπης.

7.18 Σύνδεση µεταξύ Bορειοανατολικής Γερµανίας (περιοχή Βερολίνου) και Bορειοδυτικής

Πολωνίας (περιοχή Szczecin) µε τον κλάδο από Schmölln προς Lubmin (ΓΕΡ. περιοχή

Greifswald).

7.19 Σύνδεση µεταξύ υπεράκτιων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Θάλασσα, ή από δανικές

υπεράκτιες εγκαταστάσεις σε βρετανικές χερσαίες εγκαταστάσεις

7.20 Ενίσχυση της δυναµικότητας µεταφοράς µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

7.21 ∆ιασυνδετικός αγωγός Βαλτικής µεταξύ ∆ανίας - Γερµανίας - Σουηδίας
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8. Αύξηση της δυναµικότητας παραλαβής υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της

χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου

8.1 ΥΦΑ σε Le Verdon-sur-mer (ΓΑΛ. νέος τερµατικός σταθµός) και αγωγός προς την

εγκατάσταση αποθήκευσης Lussagnet (ΓΑΛ.)

8.2 ΥΦΑ σε Fos-sur-mer (ΓΑΛ.)

8.3 ΥΦΑ στη Huelva (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).

8.4 ΥΦΑ στην Cartagena (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).

8.5 ΥΦΑ στη Γαλικία (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.6 ΥΦΑ στο Μπιλµπάο (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.7 ΥΦΑ στην περιοχή της Βαλένθια (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.8 ΥΦΑ στη Βαρκελώνη (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.9 ΥΦΑ σε Sines (Π) (νέος τερµατικός σταθµός)

8.10 ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (Ε) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.11 ΥΦΑ στην ακτή της Βόρειας Αδριατικής (ΙΤ.)

8.12 Υπεράκτιος τερµατικός σταθµός ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατικής (ΙΤ.)

8.13 ΥΦΑ στην ακτή της Νότιας Αδριατικής (ΙΤ.)

8.14 ΥΦΑ στην ακτή του Ιονίου Πελάγους (ΙΤ.)

8.15 ΥΦΑ στην ακτή του Τυρηνικού Πελάγους (ΙΤ.)

8.16 ΥΦΑ στην ακτή της Λιγηρίας (ΙΤ.)

8.17 ΥΦΑ Zeebrugge/Dudzele (B, επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.18 ΥΦΑ στη Νήσο Grain, Kent (ΗΒ)

8.19 Κατασκευή δεύτερου τερµατικού σταθµού ΥΦΑ στην Ελλάδα

8.20 Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιρλανδία

8.21 Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Νότια Καβάλα (Ε) (µετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου

κοιτάσµατος αερίου)

8.22 Εγκατάσταση αποθήκευσης Lussagnet (ΓΑΛ. επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης)
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8.23 Εγκατάσταση αποθήκευσης Pecorade (ΓΑΛ. µετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου

κοιτάσµατος πετρελαίου)

8.24 Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή της Αλσατίας (ΓΑΛ. ανάπτυξη αλατοφόρων

κοιλοτήτων).

8.25 Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή του Κέντρου (ΓΑΛ. ανάπτυξη στον υδροφόρο

ορίζοντα)

8.26 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον ισπανικό άξονα Βορρά-Νότου (νέες εγκαταστάσεις) στις

περιφέρειες Cantabria, Αραγονία, Castilla y León, Castilla - La Mancha και Ανδαλουσία

8.27 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Μεσογειακό άξονα της Ισπανίας (νέες εγκαταστάσεις) στις

περιφέρειες Καταλονία, της Βαλένθια και Murcia

8.28 Εγκατάσταση αποθήκευσης Carriço (Π νέα εγκατάσταση)

8.29 Εγκατάσταση αποθήκευσης Loenhout (Β, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.30 Εγκατάσταση αποθήκευσης Stenlille (∆) και Li. Torup (∆, επέκταση υπάρχουσας

εγκατάστασης)

8.31 Εγκατάσταση αποθήκευσης Tønder (∆, νέα εγκατάσταση)

8.32 Εγκατάσταση αποθήκευσης Purchkirchen (Α, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης),

συµπεριλαµβανοµένου αγωγού προς το σύστηµα Penta West κοντά στο Andorf (Α)

8.33 Εγκατάσταση αποθήκευσης Baumgarten (Α, νέα εγκατάσταση)

8.34 Εγκατάσταση αποθήκευσης Haidach (ΑΤ, νέα εγκατάσταση), συµπεριλαµβανοµένου αγωγού

προς το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου.

8.35 Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία

9. Ανάπτυξη της δυναµικότητας µεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού

αερίου)

9.1 ∆ηµιουργία και ανάπτυξη συνδέσεων στο σκανδιναβικό δίκτυο αερίου : Νορβηγία - ∆ανία -

Γερµανία - Σουηδία - Φινλανδία - Ρωσία - Βαλτικές Χώρες - Πολωνία

9.2 Αγωγός αερίου ο µέσος σκανδιναβικός : Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

9.3 Αγωγός φυσικού αερίου Βόρειας Ευρώπης : Ρωσία, Βαλτική Θάλασσα, Γερµανία
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9.4 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερµανία, µέσω Λετονίας, Λιθουανίας και

Πολωνίας, όπου περιλαµβάνεται η ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης

φυσικού αερίου στη Λετονία

9.5 Αγωγός φυσικού αερίου Φινλανδία - Εσθονία

9.6 Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου από την Αλγερία στην Ισπανία και τη Γαλλία και αντίστοιχη

αύξηση της δυναµικότητας των εσωτερικών δικτύων των χωρών αυτών

9.7 Αγωγός Αλγερία � Μαρόκο � Ισπανία (µέχρι την Κόρδοβα) : αύξηση της δυναµικότητας

µεταφοράς

9.8 Αγωγός Κόρδοβα (ΙΣ.) � Ciudad Real (ΙΣ.)

9.9 Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) � Μαδρίτη (ΙΣ.)

9.10 Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) � ακτές Μεσογείου (ΙΣ.)

9.11 Κλάδοι σε Castilla � La Mancha (ΙΣ.)

9.12 Επέκταση προς τη βορειοδυτική Ισπανία

9.13 Υποθαλάσσιος αγωγός Αλγερία � Ισπανία και αγωγοί σύνδεσης προς Γαλλία

9.14 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

µέσω Ουκρανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

9.15 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

µέσω Λευκορωσίας και Πολωνίας

9.16 Αγωγός φυσικού αερίου Yagal Sud (µεταξύ του αγωγού STEGAL που κατευθύνεται στο

τρίγωνο Γερµανίας, Γαλλίας και Ελβετίας)

9.17 Αγωγός φυσικού αερίου SUDAL East(µεταξύ του αγωγού MIDAL πλησίον Heppenheim

προς τη σύνδεση Burghausen µε τον αγωγό PENTA στην Αυστρία)

9.18 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα της Λιβύης προς την Ιταλία

9.19 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα των χωρών της Κασπίας Θάλασσας προς την

Ευρωπαϊκή Ένωση
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9.20 Αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδα � Τουρκία

9.21 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ελλάδα και άλλες

Βαλκανικές χώρες, µέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας

9.22 Αγωγός φυσικού αερίου St. Zagora � (ΒΟΥΛ.) -  Ihtiman (Ε)

9.23 Συνδετήριοι αγωγοί µεταξύ των δικτύων φυσικού αερίου της Γερµανίας, της Τσεχικής

∆ηµοκρατίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας

9.24 Αγωγός φυσικού αερίου από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ιταλία, µέσω Ουκρανίας,

Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας

9.25 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς του διευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου TENP από

τις Κάτω Χώρες µέσω Γερµανίας προς την Ιταλία

9.26 Αγωγός φυσικού αερίου Taisnieres (ΓΑΛ.) � Oltingue (ΕΛΒ.)

9.27 Αγωγός φυσικού αερίου από τη ∆ανία προς την Πολωνία, ενδεχοµένως µέσω Σουηδίας

9.28 Αγωγός φυσικού αερίου Nybro (∆) - Dragør (∆), καθώς και αγωγός σύνδεσης µε την

εγκατάσταση αποθήκευσης του Stenlille (∆)

9.29 ∆ίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσµατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς προς την Ευρωπαϊκή

Ένωση, µέσω Σουηδίας και Φινλανδίας

9.30 Αγωγός φυσικού αερίου από το υπεράκτιο κοίτασµα Corrib (ΙΡ.)

9.31 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα της Αλγερίας προς την Ιταλία, µέσω Σαρδηνίας. µε

κλάδο προς την Κορσική

9.32 ∆ίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσµατα στη Μέση Ανατολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

9.33 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Νορβηγία προς το Ηνωµένο Βασίλειο

10. ∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων φυσικού

αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς

(∆εν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις.).

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 6 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση1 η οποία βασίζεται στο άρθρο 156,

παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της2 στις 18 Ιουλίου 2002,

η δε Επιτροπή των Περιφερειών3 στις 16 Μαΐου 2002.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε4 σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου

2002 και ενέκρινε 24 τροπολογίες.

4. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης

στις 6 Φεβρουαρίου 2003.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης, της διαλειτουργικότητας και

της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, καθώς και της πρόσβασης στα

δίκτυα αυτά, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να συµβάλει στην επίτευξη επιπέδου 10%

όσον αφορά το δυναµικό διασύνδεσης για τον ηλεκτρισµό µεταξύ κρατών µελών, η

σηµασία του οποίου αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο είναι οι εξής :

7. α) Προτεραιότητες: το Συµβούλιο διαίρεσε τις προτεραιότητες ανάλογα µε τη 

συνάφειά τους µε το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου ή και 

των δύο τύπων δικτύων (άρθρο 4), περιέγραψε µε σαφήνεια το χαρακτήρα των 

έργων κοινού ενδιαφέροντος και τα πρόσθετα κριτήρια που απαιτούνται από 

ένα έργο προκειµένου να καθίσταται επιλέξιµο για την κοινοτική οικονοµική 

ενίσχυση που προβλέπεται βάσει του κανονισµού 2236/95 (άρθρα 6 και 7).

                                                
1 ΕΕ C 151 Ε, της 25.6.2002, σ. 207.
2 ΕΕ C 241, της 7.10.2002, σ. 146.
3 ΕΕ C 278, της 14.11.2002, σ. 35.
4 ΕΕ C ...
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β) Το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι όπου απαιτούνται αποτελέσµατα των εκτιµήσεων
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε την προσήκουσα κοινοτική
νοµοθεσία, θα λαµβάνονται υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την εκτέλεση
έργων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία (άρθρο 9).

γ) Το Συµβούλιο διευκρίνισε ως εξής τη δοµή των παραρτηµάτων :
- Το παράρτηµα Ι περιλαµβάνει τους άξονες των έργων προτεραιότητας,
- Το παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει (πρόσθετα) κριτήρια για τα έργα κοινού

ενδιαφέροντος. Με την ενέργεια αυτή το Συµβούλιο προσπάθησε να
παράσχει ορισµένες λεπτοµερείς πληροφορίες που αρχικά περιέχονταν στο
παράρτηµα ΙΙΙ και να ικανοποιήσει το αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,

- Το παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει έργα κοινού ενδιαφέροντος και περιγραφή
των χαρακτηριστικών τους.

ΙV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

8. Από τις 24 τροπολογίες του ΕΚ, το Συµβούλιο απεδέχθη τις ακόλουθες 15, ορισµένες
εξ αυτών ως προς την ουσία, εν µέρει ή ως προς την αρχή.

Αιτιολογικές παράγραφοι:
Τροπολογία 1: τονίζει τη σηµασία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο αυτό
(αιτιολογική παράγραφος 2)
Τροπολογία 2: η κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών έργων υποδοµής πρέπει να
υπόκειται στις αρχές της αγοράς (αιτιολογική παράγραφος 3)
Τροπολογία 3: τα ενεργειακά έργα υποδοµής πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (αιτιολογική παράγραφος 4)
Τροπολογία 4 (εν µέρει): αναφορά στο ρόλο των δικτύων των υποψηφίων κρατών
(αιτιολογική παράγραφος 4)

Άρθρα:
Τροπολογία 9: υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αποτελεσµατική
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνεται η εθνική
παραγωγή και χρήση ενεργειακών πόρων (άρθρο 3, πρώτο εδάφιο)
Τροπολογία 22: στόχος πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης στις
αποµονωµένες περιοχές για την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής
(άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο)
Τροπολογία 26 (εν µέρει): στην αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες, τα οφέλη, οι περιβαλλοντικές πτυχές, η ασφάλεια
εφοδιασµού καθώς και η συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή (άρθρο 6,
παράγραφος 8)
Τροπολογίες 12 και 18: προσδιορίζουν το περιεχόµενο του παραρτήµατος Ι ως άξονες
προτεραιότητας (παράρτηµα Ι, Τίτλος)
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Τροπολογία 13: οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του παραρτήµατος Ι λαµβάνονται µε
συναπόφαση (άρθρο 7, παράγραφος 1)
Τροπολογία 14: πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα διασυνοριακά έργα (άρθρο 7,
παράγραφος 2)
Τροπολογία 15: θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να ληφθούν υπόψη οι
συνέπειες του ανταγωνισµού (άρθρο 8)
Τροπολογίες 19 και 20: επέκταση των ηλεκτρικών έργων για την ένταξη της
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (παράρτηµα Ι, EL 5, EL 6 και EL 7)
Τροπολογία 21: τονίζει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της χρήσης των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας (παράρτηµα ΙΙ, 1).

V. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ

9. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τροπολογίες 23, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 και 17 είτε δεν

συνάδουν µε την απόφαση (16), είτε είναι πολύ περιοριστικές (17) είτε  δεν εµπίπτουν

στο πεδίο της εν λόγω απόφασης (23, 5, 6, 7) ή καλύπτονται ήδη από υφιστάµενες

διατάξεις (8, 10, 11) και αποφάσισε να µην τις ενσωµατώσει στην κοινή του θέση. Η

Επιτροπή απέριψε τις τροπολογίες 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17 και 23.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003 (30.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0311 (COD)

5636/03

ENER 18
RELEX 27
CODEC 72

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
Θέµα : Έγκριση κοινής θέσης για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου για τον καθορισµό συνόλου προσανατολισµών σχετικά µε τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας και για την κατάργηση της απόφασης
αριθ. 1254/96/ΕΚ

1. Στις 6 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης προς

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ για τον καθορισµό συνόλου προσανατολισµών

σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 156 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Εποµένως, ισχύει η

διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του

στις 24 Οκτωβρίου 2002. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις

18 Ιουλίου 2002 και η Επιτροπή των Περιφερειών στις 16 Μαΐου 2002. Η Επιτροπή δεν θα

υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση.

3. Η Οµάδα εργασίας «Ενέργεια» εξέτασε την πρόταση, καθώς και τις τροπολογίες που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κατέληξε σε συµφωνία ως προς ένα σχέδιο κοινής

θέσης του Συµβουλίου. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης όπως αναθεωρήθηκε από τους

Γλωσσοµαθείς Νοµικούς παρατίθεται στο έγγραφο 15767/02 ΕΝΕR 328 RELEX 283

CODEC 1667.
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4. Σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στην προσθήκη στο έγγρ. 15767/02 ΕΝΕR 328

RELEX 283 CODEC 1667.

5. Η ΕΜΑ θα µπορούσε εποµένως να εισηγηθεί στο Συµβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση του

ως έχει στο έγγρ. 15767/02 ΕΝΕR 328 RELEX 283 CODEC 1667 και να τη διαβιβάσει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε το σκεπτικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251

παράγραφος 2 της Συνθήκης.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.2.2003
SEC(2003) 164 τελικό

2001/0311 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο µε στόχο την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη χάραξη µιας σειράς

κατευθυντηρίων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
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2001/0311 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο µε στόχο την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη χάραξη µιας σειράς

κατευθυντηρίων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβιβάζεται το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 775 final –2001/0311 (COD)):

6.3.2002

Εκδίδεται η γνώµη της Ευρωπαϊκς Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

18.7.2002

Εκδίδεται η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών: 16.5.2002

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 24.10.2002

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: [δεν υπάρχει
τροποποιηµένη
πρόταση]

Καθορίζεται η κοινή θέση: 6.02.2003

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Oκτώβριος 2002 και
πρότεινε 24 τροπολογίες. Η Επιτροπή έκανε δεκτές στο σύνολό τους 14 από αυτές, ενώ µία
έγινε µερικώς δεκτή (τροπολογίες 1, 2, 3, 6 µερικώς, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22).

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αποτελείται από ένα οριστικό κείµενο που προορίζεται να
αντικαταστήσει την απόφαση 1254/96/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την
απόφαση 1741/1999/ΕΚ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπούσε σε εκσυγχρονισµό των κατευθυντηρίων που
αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

Οι κυριότεροι στόχοι της πρότασης ήταν να βελτιωθεί η εστίαση των κατευθυντηρίων στα
έργα µεγαλύτερης προτεραιότητας, να εκσυγχρονιστεί ο πίνακας των έργων και να
καθιερωθεί η ευελιξία για τις µετέπειτα ενηµερώσεις του αναλυτικού πίνακα έργων.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

α) Γενικές παρατηρήσεις

Η πολιτική σηµασία του φακέλου αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελόνης της 16ης Μαρτίου 2002, το οποίο και είχε ζητήσει την έγκριση των
αναθεωρηµένων κατευθυντηρίων για το τέλος του 2002.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λύσεις που έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο είναι πιστές στο
πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής και ότι δίνουν απάντηση στα κυριότερα ζητήµατα που
απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριµένα, προτείνει ενισχυµένα κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, κριτήρια τα
οποία καταγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ (η τροποποίηση του οποίου µπορεί να γίνει µόνο µε
τη διαδικασία της συναπόφασης), πράγµα που ανταποκρίνεται στο µέληµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για επακριβή ταυτοποίηση των έργων µέσω των κατευθυντηρίων. Το
Συµβούλιο διατηρεί την ευελιξία σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των λεπτοµερειακών
περιγραφών των έργων οι οποίες εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ (η τροποποίηση του οποίου
περνάει µέσα από τη διαδικασία της επιτροπολογίας), πράγµα που είναι σύµφωνο προς τους
στόχους της Επιτροπής.

β) Τα κύρια σηµεία της κοινής θέσης σε σχέση µε τις τροπολογίες που ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

� Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ουσίας

Οι παρακάτω τροπολογίες του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση:

– Ευρύτερη προσφυγή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης και της
αιολικής ενέργειας που παράγεται στη θάλασσα (off shore) (τροπολογίες 1,  9,  20,  21).

– Ανάγκη να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της αποµόνωσης των λιγότερο ευνοηµένων
περιφερειών και των νησιωτικών περιφερειών (τροπολογία 22).

– Κατασκευή και συντήρηση των δικτύων σύµφωνα µε τους κανόνες της εσωτερικής
αγοράς, µε συνεκτίµηση των στρατηγικών κριτηρίων και των κριτηρίων παγκόσµιας
υπηρεσίας, και µε τρόπο ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση του ανταγωνισµού
(τροπολογίες 2,  3,  9,  15).

– Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπέρ των διαµεθοριακών έργων (τροπολογία 14).

Αντίθετα, δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση οι παρακάτω τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου:

– Η προνοµιακή χρηµατοοικονοµική µεταχείριση των έργων προτεραιότητας (τροπολογίες
5,  6 µερικώς,  7):

Για το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει πρόταση αναθεώρησης του κανονισµού
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των διευρωπαϊκών δικτύων / TEN (τροποποιηµένη πρόταση
COM(2002) 134 τελικό, 12.3.2002) µε σκοπό να αυξηθεί από 10% σε 20% το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης για τα έργα προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας.
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Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι ζητήµατα που άπτονται της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
TEN πρέπει να ρυθµιστούν στο πλαίσιο της υπόψη εν εξελίξει αναθεώρησης του
κανονισµού χρηµατοδοτικής ενίσχυσης TEN (2001/0226 (COD)) και όχι µέσω των
κατευθυντηρίων.

- Η απαίτηση για λεπτοµερή αξιολόγηση των έργων ως προϋπόθεση ταυτοποίησής τους
µέσω των κατευθυντηρίων (τροπολογία 26).

Υπενθυµίζεται ότι επιλέξιµα για οικονοµική ενίσχυση TEN είναι µόνο τα έργα που
ταυτοποιούνται µέσω των κατευθυντηρίων. Κατά συνέπεια, µε την έγκριση αυτής της
τροπολογίας δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα χρηµατοδοτικά µέσα TEN ώστε
να επισπευστεί η λεπτοµερειακή αξιολόγηση των έργων, τη στιγµή κατά την οποία αυτή
ακριβώς η λεπτοµερειακή αξιολόγηση είναι ένα σηµαντικό βήµα της προετοιµασίας των
έργων TEN.

� Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου επί της διαδικασίας:

Οι δύο παρακάτω τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν συνεκτιµηθεί µέσα στην
κοινή θέση:

- Η διευκρίνιση ότι οι άξονες προτεραιότητας (παράρτηµα Ι) θα µπορούν να τροποποιούνται
µόνο µέσω της διαδικασίας συναπόφασης (τροπολογίες 12,  13,  18).

- Περιοδική υποβολή έκθεσης σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν υπέρ των
διαµεθοριακών έργων προτεραιότητας (τροπολογία 6 µερικώς, τροπολογία 16).

Αντίθετα, δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση οι παρακάτω τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου:

- Καθορισµός προθεσµίας στην Επιτροπή σχετικά µε την υπαγωγή των νέων χωρών µελών
στις κατευθυντήριες (τροπολογίες 4,  17):

Η Επιτροπή έχει ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή της να έχει υποβάλει πρόταση µέχρι το 2004
σχετικά µε την υπαγωγή των νέων χωρών στις κατευθυντήριες, δεν µπορεί όµως να δεχτεί
να της περιορίζουν το δικαίωµα πρωτοβουλίας.

- Απόρριψη της διαδικασίας επιτροπολογίας για την ενηµέρωση των λεπτοµερειακών
περιγραφών των έργων (τροπολογίες 8,  10,  11):

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  θέλει να εµπλακεί στη λεπτοµερειακή περιγραφή των έργων.

Η Επιτροπή κρίνει ότι η αποκλειστική χρησιµοποίηση της διαδικασίας συναπόφασης για
την ενηµέρωση του ορισµού των έργων κοινού ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει και θα οδηγεί
σε προθεσµίες οι οποίες εµποδίζουν την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε εύθετο χρόνο
για παραλλαγές έργων ή για νέα έργα που εγγράφονται στην τακτική την οποία χαράσσουν
οι κατευθυντήριες.

Στην κοινή θέση έχει ληφθεί υπόψη η ανησυχία που έχει εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, γι’αυτό και έχουν µεταφερθεί από το παράρτηµα ΙΙΙ (τροποποίηση µέσω της
διαδικασίας επιτροπολογίας) προς το παράρτηµα ΙΙ (τροποποίηση µέσω της διαδικασίας
συναπόφασης) τα πιο πολιτικά στοιχεία της ταυτοποίησης των έργων. Η κοινή θέση
διατηρεί την ευελιξία σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των λεπτοµερειακών περιγραφών των
έργων.



5

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο της  6.2. 2003 είναι
πιστή στο πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής της 20ής ∆εκεµβρίου 2001.

Κατά κανόνα, όταν η κοινή θέση αποκλίνει από την πρόταση της Επιτροπής, αυτό γίνεται για
να διευκρινιστούν και να συµπληρωθούν έννοιες και προσεγγίσεις που εκτίθενται στο αρχικό
κείµενο· αυτό αληθεύει ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τους ορισµούς των αξόνων προτεραιότητας
και των έργων (ορισµοί που περιέχονται αντιστοίχως στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ).

Ως προς τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα κοινού ενδιαφέροντος
(κριτήρια που περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ), το Συµβούλιο υιοθετεί στην κοινή θέση µια
λύση ενδιάµεση ανάµεσα στην πρόταση της Επιτροπής όπου προβλεπόταν µόνο ο ορισµός
πολύ γενικών θεµατικών κριτηρίων και στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
ακριβέστατη ταυτοποίηση των έργων, χωρίς περιθώρια ευελιξίας αναφορικά µε την
ενηµέρωση του λεπτοµερειακού ορισµού των έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου λύνει έτσι το λεπτό πρόβληµα
που συνίσταται σε ακριβέστερη ταυτοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος, αφήνοντας
όµως περιθώρια ευελιξίας σε ό,τι αφορά την λεπτοµερειακή περιγραφή των έργων µέσω µιας
διαδικασίας επιτροπολογίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη αυτή η ευελιξία, λόγω της εµφάνισης νέων
παραλλαγών έργων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ή και νέων έργων, που ανταποκρίνονται τις
προτεραιότητες και τα κριτήρια των κατευθυντηρίων χωρίς όµως να µπορούν - για
πρακτικούς λόγους συνδεόµενους µε τη µακρά διάρκεια µιας διαδικασίας συναπόφασης - να
υπαχθούν σε εύθετο χρόνο στον κατάλογο των κατευθυντηρίων και κατά συνέπεια να µην
µπορούν να λάβουν χρηµατοδοτική ενίσχυση TEN.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ευελιξία αυτή είναι αναλογική, αφού ουσιαστικά
πρόκειται για τεχνικού χαρακτήρα προσαρµογές του αναλυτικού πίνακα των έργων.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση.


