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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού που αποσκοπεί 

στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ο προτεινόμενος 

κανονισμός είναι ευπρόσδεκτος και η έμφασή του στους μηχανισμούς περιφερειακής 

συνεργασίας και ασφάλειας συνάδει με την αναγκαιότητα μεγαλύτερης συμμετοχής σε επίπεδο 

ΕΕ προκειμένου να αποτρέπονται οι διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.  

 

Πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία όσον αφορά τις ροές πληροφοριών σχετικά 

με τις διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και τις παρεκκλίσεις από τον κανονισμό για 

τους προστατευόμενους πελάτες. Οι τελευταίοι θα πρέπει να καθοριστούν σε περιφερειακό 

επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν το περιεχόμενο και η σαφήνεια των σχεδίων προληπτικής 

δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, σε περίπτωση που η περιφερειακή 

συνεργασία αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών, 

η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να θεσπίσει τεχνικό και νομικό πλαίσιο για 

τη ρήτρα αλληλεγγύης, τα απαιτούμενα σχέδια εκτίμησης επικινδυνότητας ή τους αναγκαίους 

μηχανισμούς συνεργασίας.  

 

Ο στρατηγικός στόχος της διαφοροποίησης των οδών και των πηγών εφοδιασμού θα πρέπει να 

ενισχυθεί, εάν είναι αναγκαίο, με την προαιρετική ομαδοποίηση της ζήτησης, σύμφωνα με τις 

προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να μειώσει τη 

μονοπωλιακή μόχλευση σε λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές, σε περίπτωση που τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αποφασίσουν να συνεργαστούν. 

 

Η συστημική ενσωμάτωση των χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας –εφόσον πληρούν τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15– είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει επίσης να 

ενισχύσει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες εκτός του πλαισίου αυτού και να αναπτύξει τα 

μέσα που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίζει εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η 

σημασία του γεγονότος αυτού έγινε φανερή κατά τη συμμετοχή της Επιτροπής στις 

διαπραγματεύσεις για τη «χειμερινή δέσμη μέτρων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. 

 

Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού 

για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο απόλυτο μέγεθος, σημαντικό για τη 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας στο σύνολό της και όχι μόνο σε μια χώρα. Δεν είναι 

λογικό ούτε και δικαιολογημένο να συσχετίζεται το μέγεθος των συμβάσεων με τις αγορές 

φυσικού αερίου μεμονωμένων χωρών, ενώ παράλληλα δημιουργείται ενιαία αγορά ενέργειας 

σε επίπεδο ΕΕ. Το σχετικό όριο κατανάλωσης ανά χώρα θα πρέπει να διαδραματίζει 

δευτερεύοντα ρόλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη των συμβάσεων για 

ορισμένες μη ανταγωνιστικές μικρότερες αγορές και ενεργειακές νησίδες. Οι συμφωνίες που 

υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 13 όχι μόνο θα πρέπει να αναλυθούν, αλλά μπορεί επίσης 

να απαιτηθεί από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την πρόταση κανονισμού. 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
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Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το φυσικό αέριο («αέριο») 

εξακολουθεί να είναι ουσιαστική 

συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού 

της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού 

αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες 

χώρες. 

(1) Το φυσικό αέριο («αέριο») 

εξακολουθεί να είναι ουσιαστική 

συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού 

της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού 

αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες 

χώρες και, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη 

μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ή εξ 

ολοκλήρου από φυσικό αέριο που 

προμηθεύουν τα μονοπώλια τρίτων 

χωρών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του 

εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει 

επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην 

Ένωση στο σύνολό της και στα 

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την 

ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που 

υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 

Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία 

της Ένωσης και να έχει σημαντικό 

κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις 

ευάλωτες ομάδες πελατών. 

(2) Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του 

εφοδιασμού με αέριο, ακόμη και σε ένα 

μόνο κράτος μέλος, μπορεί να έχει 

επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην 

Ένωση στο σύνολό της και στα 

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την 

ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που 

υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 

Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία 

της Ένωσης και να έχει σημαντικό 

κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις 

ευάλωτες ομάδες πελατών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός 

ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως 

των προστατευόμενων καταναλωτών σε 

περίπτωση δύσκολων κλιματικών 

συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του 

εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα 

πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των 

πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων και 

με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν 

στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας. 

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός 

ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως 

των προστατευόμενων καταναλωτών σε 

περίπτωση δύσκολων κλιματικών 

συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του 

εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα 

πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των 

πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων, 

μέσω αναλογικών και αμερόληπτων 

μηχανισμών, και με τρόπο που να 

διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι 

αγορές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Ο παρών κανονισμός πρόκειται να 

τεθεί σε εφαρμογή σε δύσκολους καιρούς, 

κατά τους οποίους οι παγκόσμιες αγορές 

ενέργειας πλήττονται από τη ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία και την 

προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, από 

περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας, τον 

έλεγχο των αποθεμάτων πετρελαίου και 

αερίου από το ISIS στα κατεχόμενα 

εδάφη, καθώς και από εντάσεις μεταξύ 

της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 

σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη 

αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο 

στην κατάσταση της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο 

όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και 

όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη 

μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να 

αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, 

καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν 

σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά 

μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και 

είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι 

πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά 

υποχρεώσεων όσον αφορά τη 

δυναμικότητα των υποδομών και τον 

εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση 

του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους 

οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω 

κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού 

στην Ένωση. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 

σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη 

αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο 

στην κατάσταση της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο 

όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και 

όσον αφορά τον μετριασμό. Ορισμένα 

κράτη μέλη είναι καλύτερα 

προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια 

κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον 

υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που 

περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και 

μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι 

καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει 

πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων 

όσον αφορά τη δυναμικότητα των 

υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. 

Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 

2014 σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

επισημαίνονταν τομείς στους οποίους 

τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό 

θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω 

την ασφάλεια του εφοδιασμού στην 

Ένωση. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

τον Οκτώβριο του 201413 σχετικά με τη 

βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού 

συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν 

οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής 

διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη 

Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι 

οι αμιγώς εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι 

αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής 

διακοπής, λόγω του πεδίου εφαρμογής 

τους, το οποίο είναι εξ ορισμού 

περιορισμένο. Η συγκεκριμένη 

προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

τον Οκτώβριο του 201413 σχετικά με τη 

βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού 

συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν 

οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής 

διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη 

Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι 

οι αμιγώς εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι 

αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής 

διακοπής, λόγω του πεδίου εφαρμογής 

τους, το οποίο είναι εξ ορισμού 

περιορισμένο, καθώς και λόγω 

ανεπαρκούς συντονισμού, ιδίως σε 
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έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μια 

προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει 

σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων 

πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον 

ευάλωτα κράτη μέλη. 

περιφερειακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη 

προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 

έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μια 

προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει 

σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων 

πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον 

ευάλωτα κράτη μέλη. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 τελικό. 13 COM(2014) 654 τελικό. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, είναι αναγκαίο να 

διαφοροποιηθούν οι πηγές ενέργειας και 

να δημιουργηθούν νέες ενεργειακές 

διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αυξηθεί, 

στον τομέα της ενέργειας και της 

ασφάλειας, η συνεργασία με τις γειτονικές 

χώρες της Ένωσης, με τους 

στρατηγικούς εταίρους, καθώς και 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

«Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 

πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου 

του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η 

Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην 

αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι 

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

«Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 

πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου 

του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η 

Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην 

αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι 
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οποίες αποτελούν αναγκαία 

χαρακτηριστικά της ενεργειακής 

ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

να στοχεύει στην ενίσχυση της 

αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ 

των κρατών μελών και να καθορίζει τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, 

προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής 

Ένωσης. 

οποίες αποτελούν αναγκαία 

χαρακτηριστικά της ενεργειακής 

ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

να στοχεύει στην ενίσχυση της 

αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ 

των κρατών μελών και να καθορίζει τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, 

προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα 

πρέπει να υποστηρίξει μόνο τα έργα με 

προσανατολισμό διαφοροποίησης που 

είναι απόλυτα σύμφωνα με το δίκαιο και 

τις αρχές της Ένωσης, καθώς και με τους 

μακροπρόθεσμους  στόχους πολιτικής και 

τις προτεραιότητες της Ένωσης. 

__________________ __________________ 

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

COM(2015) 80 τελικό. 

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

COM(2015) 80 τελικό. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

βιώσιμη και ευέλικτη εσωτερική αγορά 

ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου ώστε, σε περίπτωση 

διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, 

να χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια ή 

άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 



 

AD\1103545EL.docx 9/35 PE582.062v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Μια εσωτερική αγορά αερίου η 

οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την 

καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση 

της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε 

ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση 

της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών 

μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των 

διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η 

ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 

μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που 

λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο 

κράτος μέλος να διακυβεύσουν την 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον 

εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα 

κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου 

ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης 

εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

για αλληλεγγύη και συντονισμό στην 

αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, 

όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση 

όσο και την αντίδραση σε πραγματικές 

διακοπές του εφοδιασμού. 

(7) Μια εσωτερική αγορά αερίου η 

οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την 

καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση 

της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε 

ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση 

της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών 

μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των 

διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η 

ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 

μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που 

λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο 

κράτος μέλος να διακυβεύσουν την 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον 

εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα 

κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου 

ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης 

εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

σε επίπεδο Ένωσης για αλληλεγγύη και 

συντονισμό στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο 

την προληπτική δράση όσο και την 

αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του 

εφοδιασμού. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η 

περιφερειακή συνεργασία, με τη 

συμμετοχή δημόσιων αρχών και 

επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει 

να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του 

παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε 

κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα 

οφέλη των συντονισμένων μέτρων 

μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα 

πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για 

(9) Σε πνεύμα σεβασμού των αρχών 

της οικονομίας της αγοράς και 

αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, 

με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και 

επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει 

να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του 

παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε 

κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα 

οφέλη των συντονισμένων μέτρων 

μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα 

πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για 
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τους καταναλωτές στην Ένωση. τους καταναλωτές στην Ένωση. Η 

αλληλεγγύη θα πρέπει να μορφοποιηθεί σε 

τρία επίπεδα: περιφερειακό, 

διαπεριφερειακό και ενωσιακό. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ορισμένοι πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών 

και των πελατών που παρέχουν βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως 

ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν 

κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών 

των προστατευόμενων πελατών δεν θα 

πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους 

ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης. 

(10) Ορισμένοι πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών 

και των πελατών που παρέχουν βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως 

ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν 

κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών 

των προστατευόμενων πελατών δεν θα 

πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους 

ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης και 

θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος σε 

επίπεδο Ένωσης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η περιφερειακή προσέγγιση για την 

αξιολόγηση των κινδύνων και τον 

καθορισμό και τη λήψη προληπτικών 

μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει 

τον συντονισμό των προσπαθειών, 

αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. 

Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν 

στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των 

προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως 

απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα 

μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η 

αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε 

περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι πιο 

(17) Η περιφερειακή προσέγγιση για την 

αξιολόγηση των κινδύνων και τον 

καθορισμό και τη λήψη προληπτικών 

μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει 

τον συντονισμό των προσπαθειών, 

αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. 

Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν 

στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των 

προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως 

απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα 

μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η 

αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε 

περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι πιο 
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αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι 

τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια 

συντονισμένη και προσυμφωνημένη 

προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού 

διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών 

δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς 

εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη. 

αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι 

τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια 

συντονισμένη και προσυμφωνημένη 

προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού 

διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών 

δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς 

εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη. 

Ωστόσο, η ευθύνη των κρατών μελών για 

την καθιέρωση εθνικών προτύπων 

ασφάλειας εφοδιασμού δεν θα πρέπει να 

θίγεται από την υιοθέτηση της 

περιφερειακής προσέγγισης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα 

πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον καθορισμό των περιφερειακών 

ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες 

και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και 

ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των 

κρατών μελών, ανάπτυξη και ωριμότητα 

της αγοράς, υφιστάμενες δομές 

περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός 

των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα 

διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος. 

(19) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα 

πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον καθορισμό των περιφερειακών 

ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχοντες 

και προγραμματισμένοι διάδρομοι, 
υπάρχουσες και προγραμματισμένες 

διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης 

μεταξύ των κρατών μελών, ανάπτυξη και 

ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές 

περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός 

των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα 

διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Κατά τη διενέργεια (21) Κατά τη διενέργεια 
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ολοκληρωμένης εκτίμησης 

επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν 

φυσικούς, τεχνολογικούς, εμπορικούς, 

χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς και 

πολιτικούς κινδύνους, κινδύνους που 

σχετίζονται με την αγορά, αλλά και 

οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κίνδυνο, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 

της διακοπής εφοδιασμού από τον 

μεγαλύτερο προμηθευτή. Όλοι οι κίνδυνοι 

θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 

αποτελεσματικών, αναλογικών και 

αμερόληπτων μέτρων που 

περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο 

δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να 

συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις 

κινδύνου και επικινδυνότητας που 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/EΕ18 . 

ολοκληρωμένης εκτίμησης 

επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν 

φυσικούς, τεχνολογικούς, σχετικούς με τις 

υποδομές, εμπορικούς, 

χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς, 

γεωστρατηγικούς και πολιτικούς 

κινδύνους, κινδύνους που σχετίζονται με 

την αγορά, αλλά και οποιονδήποτε άλλο 

σημαντικό κίνδυνο, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 

της διακοπής εφοδιασμού από τον 

μεγαλύτερο προμηθευτή. Όλοι οι κίνδυνοι 

θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 

αποτελεσματικών, αναλογικών και 

αμερόληπτων μέτρων που 

περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο 

δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να 

συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις 

κινδύνου και επικινδυνότητας που 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/EΕ18 . 

__________________ __________________ 

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 24). 

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 24). 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η 

διακοπή του εφοδιασμού και, σε 

περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν 

οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της 

περιφέρειας πρέπει να καταρτίσουν 

προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια 

έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης 

με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα 

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η 

διακοπή του εφοδιασμού και, σε 

περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν 

οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της 

περιφέρειας πρέπει να καταρτίσουν 

προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια 

έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης 

με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα 
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περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. 

Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με 

σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των 

επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 

αρμόδιων αρχών. Κατά τον 

προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα 

πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 

περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο 

προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται 

για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό 

επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η 

περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια 

πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής 

φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην 

πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να 

μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια 

πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να 

εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τα 

εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και 

υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής 

Ένωσης. 

περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. 

Πρέπει να προσδιοριστούν και να 

αναπτυχθούν εναλλακτικές οδοί και 

προμηθευτές ενέργειας ειδικά για εκείνα 

τα κράτη μέλη που εξαρτώνται από έναν 

μόνο προμηθευτή. Επίσης, θα πρέπει να 

καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού 

αερίου και των αρμόδιων αρχών. Κατά τον 

προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα 

πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 

περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο 

προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται 

για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό 

επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η 

περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια 

πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής 

φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην 

πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να 

μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια 

πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να 

εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τα 

εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και 

υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Όπως κατέδειξε η προσομοίωση 

ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 

2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε 

ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση 

του συνολικού κόστους σε κατώτατο 

επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος, πρέπει 

(36) Όπως κατέδειξε η προσομοίωση 

ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 

2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε 

ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση 

του συνολικού κόστους σε κατώτατο 

επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος, πρέπει 
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εφαρμοσθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων 

με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης. 

Πρωτίστως, όλα τα κράτη μέλη που έχουν 

θεσπίσει κανόνα για τον αυξημένο 

εφοδιασμό, θα πρέπει να μειώσουν τον 

εφοδιασμό στις προκαθορισμένες τιμές, 

ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα 

στην αγορά αερίου. Δευτερευόντως, εάν το 

πρώτο στάδιο δεν εξασφαλίσει τον 

αναγκαίο εφοδιασμό, θα πρέπει να 

ενεργοποιηθούν περαιτέρω μέτρα από 

γειτονικά κράτη μέλη, ακόμα και αν δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

εφοδιασμός των νοικοκυριών, των 

βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των 

εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προσδιορίζουν και να 

περιγράφουν τις λεπτομέρειες που 

αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης 

στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, 

διασφαλίζοντας τη δίκαιη και εύλογη 

αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού 

αερίου. 

εφαρμοσθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων 

με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης. 

Πρωτίστως, όλα τα κράτη μέλη που έχουν 

θεσπίσει κανόνα για τον αυξημένο 

εφοδιασμό, θα πρέπει να μειώσουν τον 

εφοδιασμό στις προκαθορισμένες τιμές, 

ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα 

στην αγορά αερίου. Δευτερευόντως, εάν το 

πρώτο στάδιο δεν εξασφαλίσει τον 

αναγκαίο εφοδιασμό, θα πρέπει να 

ενεργοποιηθούν περαιτέρω μέτρα από 

γειτονικά κράτη μέλη, ακόμα και αν δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

εφοδιασμός των νοικοκυριών, των 

βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των 

εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο 

κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προσδιορίζουν και να 

περιγράφουν τις λεπτομέρειες που 

αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης 

στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, 

διασφαλίζοντας τη δίκαιη και εύλογη 

αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού 

αερίου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές αερίου με 

δεσπόζουσα θέση δεν καταχρώνται τη 

θέση τους κατά παράβαση της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ιδίως 

όσον αφορά τη χρέωση μη δίκαιων τιμών 

στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Ένας από τους στόχους της 

Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής 

Κοινότητας, γεγονός που θα εξασφαλίσει 

αποτελεσματική εφαρμογή του 

ενεργειακού κεκτημένου της Ένωσης, 

μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και 

παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον 

ενεργειακό τομέα με μεγαλύτερη 

(41) Ένας από τους στόχους της 

Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής 

Κοινότητας και η εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του 

ενεργειακού κεκτημένου της Ένωσης, των 

μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας και 

της παροχής κινήτρων για επενδύσεις στον 

ενεργειακό τομέα από όλα τα κράτη μέλη 
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ενοποίηση των αγορών ενέργειας της 

Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Αυτό συνεπάγεται καθιέρωση κοινής 

διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση 

προληπτικά σχέδια και σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα 

οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα 

μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της 

Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά 

με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του 

ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου 

αναφέρεται στην ανάγκη εφαρμογής 

κανόνων στην εσωτερική αγορά ενέργειας 

όσον αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των 

κρατών μελών της Ένωσης και των 

συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής 

Κοινότητας. Εν προκειμένω, για να 

διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση 

κρίσης στα σύνορα μεταξύ των κρατών 

μελών της Ένωσης και των 

συμβαλλομένων μερών πρέπει να 

καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά 

την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι 

δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε 

μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της 

Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα 

αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των 

απαραίτητων διατάξεων. 

της Ενεργειακής Κοινότητας, 

προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

ενοποίηση των αγορών ενέργειας της 

Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Αυτό συνεπάγεται καθιέρωση κοινής 

διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση 

προληπτικά σχέδια και σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα 

οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα 

μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. 

Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της 

Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά 

με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του 

ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου 

αναφέρεται στην ανάγκη πλήρους 

εφαρμογής κανόνων στην εσωτερική 

αγορά ενέργειας και συμφωνιών όσον 

αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των 

κρατών μελών της Ένωσης και των 

συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής 

Κοινότητας, από όλα τα κράτη μέλη της 

Ενεργειακής Κοινότητας. Εν προκειμένω, 

για να διασφαλισθεί αποτελεσματική 

διαχείριση κρίσης στα σύνορα μεταξύ των 

κρατών μελών της Ένωσης και των 

συμβαλλομένων μερών πρέπει να 

καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά 

την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι 

δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε 

μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της 

Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα 

αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των 

απαραίτητων διατάξεων. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Δεδομένου ότι οι προμήθειες 

αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια 

σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της 

Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να 

συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με 

τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες 

(42) Δεδομένου ότι οι προμήθειες 

αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια 

σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της 

Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να 

συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με 

τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες 
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χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης 

της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και 

να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς 

την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 

το δικαίωμα να αναπτύσσει ειδική ομάδα 

εργασίας για την παρακολούθηση των 

εισερχόμενων στην Ένωση ροών αερίου 

σε καταστάσεις κρίσης, συμβουλευόμενη 

τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, και, σε 

περίπτωση εκδήλωσης κρίσης λόγω 

δυσκολιών σε τρίτη χώρα, να ενεργεί ως 

διαμεσολαβητής. 

χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης 

της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και 

να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς 

την Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

τον συνεπή συντονισμό της ενεργειακής 

και της εξωτερικής πολιτικής. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

αναπτύσσει ειδική ομάδα εργασίας για την 

παρακολούθηση των εισερχόμενων ροών 

αερίου ιδίως σε καταστάσεις κρίσης, 

συμβουλευόμενη τις εμπλεκόμενες τρίτες 

χώρες, και, σε περίπτωση εκδήλωσης 

κρίσης λόγω δυσκολιών σε τρίτη χώρα, να 

ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει 

ενεργό μέρος στην ανανέωση των 

τριμερών συνομιλιών με την Gazprom και 

την Ουκρανία σχετικά με τον εφοδιασμό 

αερίου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 

εφοδιασμός αερίου από τη Ρωσία στην 

Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιείται πλέον 

ως όπλο στην σύγκρουση Ρωσίας-

Ουκρανίας και ότι η Ουκρανία συνεχίζει 

να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στον τομέα 

του αερίου και χώρα διαμετακόμισης. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Δρώντας μεμονωμένα, τα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν 

ικανοποιητικά τον στόχο του παρόντος 

κανονισμού, δηλαδή να κατοχυρώσουν την 

ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εντός της 

Ένωσης. Δεδομένης της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων της δράσης, ο στόχος 

επιτυγχάνεται καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ένωση ενδέχεται 

να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 

που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο 

(44) Δρώντας μεμονωμένα, τα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν 

ικανοποιητικά τον στόχο του παρόντος 

κανονισμού, δηλαδή να κατοχυρώσουν την 

ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εντός της 

Ένωσης. Οι εθνικές εκτιμήσεις 

επικινδυνότητας και οι εθνικές 

στρατηγικές δεν επαρκούν. Δεδομένης της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 

δράσης, ο στόχος επιτυγχάνεται καλύτερα 

σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η 

Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας του 

άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
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παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη του στόχου 

αυτού. 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Για να καταστεί δυνατό στην 

Ένωση να ανταποκριθεί σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την 

ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα 

έκδοσης πράξεων σχετικά με την 

τροποποίηση των περιφερειών και των 

υποδειγμάτων για την εκτίμηση 

επικινδυνότητας και τα σχέδια. Έχει 

ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 

διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της 

έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Όταν ετοιμάζει και 

συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχετικά 

έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, 

εγκαίρως και καταλλήλως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(45) Για να καταστεί δυνατό στην 

Ένωση να ανταποκριθεί σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την 

ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα 

έκδοσης πράξεων σχετικά με την 

τροποποίηση των υποδειγμάτων για την 

εκτίμηση επικινδυνότητας και τα σχέδια. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 

διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της 

έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Όταν ετοιμάζει και 

συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχετικά 

έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, 

εγκαίρως και καταλλήλως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που 

στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της 

εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου 

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που 

στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της 

εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου 
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(«αέριο»), τη δυνατότητα λήψης έκτακτων 

μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να 

παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για 

τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή 

καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, 

στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον 

αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 

και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 

διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών 

κανονισμός προβλέπει επίσης, μέσα σε 

πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς 

μηχανισμούς για τον συντονισμό του 

σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε 

επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και 

Ένωσης. 

(«αέριο»), τη δυνατότητα λήψης έκτακτων 

μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να 

παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για 

τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή 

καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, 

στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον 

αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 

και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 

διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών 

κανονισμός προβλέπει επίσης, μέσα σε 

πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς 

μηχανισμούς για τον συντονισμό του 

σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε 

επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και 

Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της 

ενεργειακής ένωσης και της ενεργειακής 

ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «προστατευόμενος πελάτης»: ο 

οικιακός πελάτης που είναι συνδεδεμένος 

με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός 

αυτού, εφόσον το αποφασίσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, επίσης ένα 

ή περισσότερα εκ των ακολούθων: 

(1) «προστατευόμενος πελάτης»: ο 

οικιακός πελάτης που είναι συνδεδεμένος 

με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός 

αυτού, εφόσον το αποφασίσουν οι 

αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, επίσης 

ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων: 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μικρομεσαία επιχείρηση, υπό τον 

όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής 

αερίου, ή βασική κοινωνική υπηρεσία υπό 

τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής 

και μεταφοράς αερίου και υπό τον όρο ότι 

όλες οι εν λόγω επιχειρήσεις ή υπηρεσίες 

α) μικρομεσαία επιχείρηση, υπό τον 

όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής 

αερίου, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι,ή 

βασική κοινωνική υπηρεσία υπό τον όρο 

ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής και 

μεταφοράς αερίου και υπό τον όρο ότι όλες 
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δεν αντιπροσωπεύουν από κοινού άνω του 

20% της συνολικής ετήσιας τελικής 

κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος· 

οι εν λόγω επιχειρήσεις ή υπηρεσίες δεν 

αντιπροσωπεύουν από κοινού άνω του 

20% της συνολικής ετήσιας τελικής 

κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με 

αέριο διασφαλίζει επίσης στους πολίτες 

όλης της Ένωσης προσιτές τιμές 

ενέργειας με στόχο την καταπολέμηση 

της ενεργειακής πενίας. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την 

Επιτροπή αμελλητί για την ονομασία της 

αρμόδιας αρχής και για οποιαδήποτε 

αλλαγή της. Κάθε κράτος μέλος 

δημοσιοποιεί την ονομασία της αρμόδιας 

αρχής. 

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει 

χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για την 

ονομασία της αρμόδιας αρχής και για 

οποιαδήποτε αλλαγή της. Κάθε κράτος 

μέλος δημοσιοποιεί την ονομασία της 

αρμόδιας αρχής. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 18 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος Ι βάσει των κριτηρίων 

που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 

διαγράφεται 
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παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση 

που συνθήκες επιτάσσουν την ανάγκη 

αλλαγής σε μια περιφέρεια. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια 

αρχή, σε περίπτωση που προβλέπεται από 

κράτος μέλος, εξασφαλίζει ότι 

λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε 

περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης 

υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της 

υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται 

σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως 

προβλέπεται στο σημείο 2 του 

παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε θέση, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη 

συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 

περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας 

ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 

αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική 

πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης 

των διαχειριστών συστημάτων να προβούν 

στις αντίστοιχες επενδύσεις και των 

υποχρεώσεων των διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται 

στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009. 

1. Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια 

αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα 

αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση 

διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής 

αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης 

υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με 

τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο 

σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε 

θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη 

συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 

περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας 

ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 

αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική 

πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. 

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης 

των διαχειριστών συστημάτων να προβούν 

στις αντίστοιχες επενδύσεις και των 

υποχρεώσεων των διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται 

στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εφόσον η επένδυση για την παροχή 

ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας 

αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την 

αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει 

από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει 

6. Εφόσον η επένδυση για την παροχή 

ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας 

αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την 

αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει 

από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει 
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περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα 

κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος 

μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 

των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 

αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 

κατανομή των δαπανών αυτών, πριν 

ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση. Κατά 

την κατανομή των δαπανών λαμβάνεται 

ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των 

επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση 

της ασφάλειας εφοδιασμού των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών, καθώς και 

οι επενδύσεις που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη 

υποδομή. 

περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα 

κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος 

μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 

των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 

αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 

κατανομή των δαπανών αυτών, πριν 

ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση. Κατά 

την κατανομή των δαπανών λαμβάνονται 

ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των 

επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση 

της ασφάλειας εφοδιασμού των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι 

γεωστρατηγικές και πολιτικές 

προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να 

επιφέρουν πρόσθετες επενδυτικές 

δαπάνες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
καθώς και οι επενδύσεις που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη 

υποδομή. Για να γίνει δυνατή η 

πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα 

διαθέσιμα κονδύλια. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, 

τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 

τον καθορισμό των προστατευόμενων 

πελατών, τις ποσότητες ετήσιας 

κατανάλωσης αερίου των 

προστατευόμενων πελατών και το ποσοστό 

που αντιπροσωπεύουν στη συνολική 

ετήσια τελική κατανάλωση αερίου στο 

εκάστοτε κράτος μέλος. Σε περίπτωση 

που κράτος μέλος συμπεριλάβει στον 

καθορισμό των προστατευόμενων πελατών 

τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), 

διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς 

την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης 

αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες 

που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και 

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, 

οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τον ορισμό 

των προστατευόμενων πελατών στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια, τις ποσότητες 

ετήσιας και ημερήσιας κατανάλωσης 

αερίου των προστατευόμενων πελατών και 

το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στη 

συνολική ετήσια τελική κατανάλωση 

αερίου στα αντίστοιχα κράτη μέλη καθώς 

επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτό 

θα μπορούσε να επηρεάσει τις 

διασυνοριακές ροές στην περιφέρεια. Σε 

περίπτωση που κράτος μέλος συμπεριλάβει 

στον καθορισμό των προστατευόμενων 

πελατών τις κατηγορίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
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το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια 

από τις εν λόγω ομάδες πελατών σ την 

ετήσια τελική κατανάλωση αερίου. 

β), διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς 

την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης 

αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες 

που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και 

το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια 

από τις εν λόγω ομάδες πελατών σ την 

ετήσια τελική κατανάλωση αερίου. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε 

περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι, διενεργούν από κοινού 

εκτίμηση σε περιφερειακό επίπεδο όλων 

των κινδύνων που επηρεάζουν την 

ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Στην 

εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 

σημαντικοί κίνδυνοι, όπως φυσικές 

καταστροφές, τεχνολογικοί, εμπορικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί και άλλοι κίνδυνοι. 

Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας 

διενεργείται: 

1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε 

περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι, διενεργούν από κοινού, μετά 

από διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
ολοκληρωμένη εκτίμηση σε περιφερειακό 

επίπεδο όλων των κινδύνων που 

επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με 

αέριο. Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη 

όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι, όπως φυσικές 

καταστροφές, τεχνολογικοί, εμπορικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί και 

άλλοι κίνδυνοι. Η εν λόγω εκτίμηση 

επικινδυνότητας διενεργείται: 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) με βάση όλες τις σχετικές εθνικές 

και περιφερειακές περιστάσεις, ιδίως το 

μέγεθος της αγοράς, τη διαμόρφωση του 

δικτύου, τις πραγματικές ροές, 

συμπεριλαμβανομένων των εκροών από τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την ικανότητα 

υλικών ροών αερίου και προς τις δυο 

κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

πιθανής ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση 

β) με βάση όλες τις σχετικές εθνικές 

και περιφερειακές περιστάσεις, ιδίως τα 

προληπτικά σχέδια δράσης και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτισθεί 

βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

994/2010 και έχουν επικαιροποιηθεί κατά 

περίπτωση, το μέγεθος της αγοράς, τη 

διαμόρφωση του δικτύου, τις πραγματικές 

ροές, συμπεριλαμβανομένων των εκροών 
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του συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη 

εγκαταστάσεων παραγωγής και 

αποθήκευσης και τον ρόλο του αερίου στα 

ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά 

την τηλεθέρμανση και την παραγωγή 

ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των 

βιομηχανιών, και τους παράγοντες της 

ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου· 

από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την 

ικανότητα υλικών ροών αερίου και προς 

τις δυο κατευθύνσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 

ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση του 

συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη 

εγκαταστάσεων παραγωγής και 

αποθήκευσης και τον ρόλο του αερίου στα 

ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά 

την τηλεθέρμανση και την παραγωγή 

ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των 

βιομηχανιών, και τους παράγοντες της 

ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε 

περιφέρειας συμφωνούν σε έναν 

μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια 

της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι 

αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη 

συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο 

με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα 

μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια 

της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες 

πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της 

εκτίμησης επικινδυνότητας και των 

επικαιροποιήσεων της εκτίμησης 

επικινδυνότητας. Η Επιτροπή μπορεί να 

διευκολύνει συνολικά την εκπόνηση της 

εκτίμησης επικινδυνότητας, ειδικότερα 

όσον αφορά τον καθορισμό του 

μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες 

αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν 

σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η 

Επιτροπή μπορεί να προτείνει μηχανισμό 

συνεργασίας για τη συγκεκριμένη 

περιφέρεια. 

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε 

περιφέρειας συμφωνούν σε έναν 

μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια 

της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι 

αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη 

συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο 

με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα 

μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια 

της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες 

πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της 

εκτίμησης επικινδυνότητας και των 

επικαιροποιήσεων της εκτίμησης 

επικινδυνότητας. Η Επιτροπή διευκολύνει 

συνολικά την εκπόνηση της εκτίμησης 

επικινδυνότητας, ειδικότερα όσον αφορά 

τον καθορισμό του μηχανισμού 

συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας 

περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν 

μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή 

προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη 

συγκεκριμένη περιφέρεια. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού 

προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη 

μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για 

πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο 

έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η εκτίμηση 

επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε 

τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται 

συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των 

περιστάσεων. Στην εκτίμηση 

επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η 

πρόοδος που έχει σημειωθεί στις 

επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση 

του κανόνα για την υποδομή που 

καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι 

ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που 

συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων 

εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, η 

εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην 

πείρα που αποκτήθηκε από την 

προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2. 

5. Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού 

προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη 

μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για 

πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο 

έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η εκτίμηση 

επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε 

τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται 

συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των 

περιστάσεων. Στην εκτίμηση 

επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η 

πρόοδος που έχει σημειωθεί στις 

επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση 

του κανόνα για την υποδομή που 

καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι 

ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που 

συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων 

εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, η 

εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην 

πείρα που αποκτήθηκε από την 

προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2. 

Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας 

δεν συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά την 

εκτίμηση επικινδυνότητας, η Επιτροπή 

υποβάλλει εκτίμηση επικινδυνότητας για 

την εν λόγω περιφέρεια σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες αρχές. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών κάθε περιφέρειας, όπως 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι, έπειτα από 

διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού 

αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών κάθε περιφέρειας, όπως 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι, έπειτα από 

διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού 

αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
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οικιακών και βιομηχανικών πελατών, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας, και τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι 

οι αρμόδιες αρχές, καταρτίζουν από 

κοινού: 

οικιακών και βιομηχανικών πελατών, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας, και τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι 

οι αρμόδιες αρχές, και αφού λάβουν 

υπόψη το περιεχόμενο και τη δομή των 

εθνικών σχεδίων και μηχανισμών, 
καταρτίζουν από κοινού: 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά 

έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το 

φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο 

που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την 

έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης 

και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν 

έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το 

φυσικό αέριο σχετικά με τον 

συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 

μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

έκδοσης των σχεδίων και των 

επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η 

Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει συνολικά 

την κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον 

αφορά την καθιέρωση μηχανισμού 

συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας 

περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν 

μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή 

μπορεί να προτείνει μηχανισμό 

συνεργασίας για τη συγκεκριμένη 

περιφέρεια. Διασφαλίζουν την τακτική 

παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων 

σχεδίων. 

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά 

έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το 

φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο 

που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την 

έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης 

και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν 

έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το 

φυσικό αέριο σχετικά με τον 

συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 

μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

έκδοσης των σχεδίων και των 

επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η 

Επιτροπή διευκολύνει συνολικά την 

κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον 

αφορά την καθιέρωση μηχανισμού 

συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας 

περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν 

μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή 

αναπτύσσει μηχανισμό συνεργασίας για τη 

συγκεκριμένη περιφέρεια. Διασφαλίζουν 

την τακτική παρακολούθηση της 

εφαρμογής τέτοιων σχεδίων. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον καθορισμό των 

προστατευόμενων πελατών σε κάθε κράτος 

μέλος της περιφέρειας και τις πληροφορίες 

που περιγράφονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο· 

β) τον καθορισμό των 

προστατευόμενων πελατών σε κάθε κράτος 

μέλος της περιφέρειας και τις πληροφορίες 

που περιγράφονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο· ο 

καθορισμός των προστατευόμενων 

πελατών θα πρέπει να είναι 

εναρμονισμένος σε επίπεδο Ένωσης· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που 

μελετήθηκαν για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που επισημαίνονται στην 

εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως τα 

σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των 

διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη 

μέλη και τη δυνατότητα διαφοροποίησης 

των διαδρομών αερίου και των πηγών 

εφοδιασμού, κατά περίπτωση, για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν 

επισημανθεί προκειμένου να διατηρηθεί ο 

εφοδιασμός όλων των πελατών με αέριο 

για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα· 

ε) τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που 

μελετήθηκαν για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που επισημαίνονται στην 

εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως τα 

σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των 

διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη 

μέλη και τη δυνατότητα διαφοροποίησης 

των διαδρομών αερίου και των πηγών 

εφοδιασμού, έναρξης ή αύξησης 

παραδόσεων από εναλλακτικούς 

προμηθευτές μέσω ενός προαιρετικού 

μηχανισμού ομαδοποίησης της ζήτησης, 
κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που έχουν επισημανθεί 

προκειμένου να διατηρηθεί ο εφοδιασμός 

όλων των πελατών με αέριο για όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα· 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζουν τον ρόλο και τις 

αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού 

αερίου και των βιομηχανικών πελατών 

β) καθορίζουν με σαφήνεια τον ρόλο 

και τις αρμοδιότητες των επιχειρήσεων 

φυσικού αερίου και των βιομηχανικών 
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αερίου, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό 

στον οποίο θίγονται σε περίπτωση 

διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της 

διάδρασή τους με τις αρμόδιες αρχές και, 

κατά περίπτωση, με τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα 

επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 1· 

πελατών αερίου, συμπεριλαμβανομένων 

των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό 

στον οποίο θίγονται σε περίπτωση 

διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της 

διάδρασής τους με τις αρμόδιες αρχές και, 

κατά περίπτωση, με τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα 

επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα 

μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να 

αναληφθούν για τον μετριασμό του 

πιθανού αντικτύπου της διακοπής του 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην 

τηλεθέρμανση και στην παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

αέριο· 

ε) προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα 

μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να 

αναληφθούν για τον μετριασμό του 

πιθανού αντικτύπου της διακοπής του 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην 

τηλεθέρμανση και στην παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιφερειακές ιδιαιτερότητες· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) προσδιορίζουν τη συμβολή των 

μέτρων που στηρίζονται στην αγορά για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης σε 

επίπεδο επιφυλακής και την άμβλυνση της 

κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης· 

η) προσδιορίζουν τη συμβολή των 

μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, όπως 

είναι οι προαιρετικοί μηχανισμοί 

ομαδοποίησης της ζήτησης ή εικονικών 

αποθεμάτων αερίου, για την αντιμετώπιση 

της κατάστασης σε επίπεδο επιφυλακής 

και την άμβλυνση της κατάστασης σε 

επίπεδο έκτακτης ανάγκης· 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες, 

σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι 

μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που είναι 

πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική επιδείνωση της κατάστασης 

του εφοδιασμού (έγκαιρη προειδοποίηση) 

σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αναλαμβάνει 

εξωτερική δράση σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες που περιγράφονται στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής 

Ιουλίου 2015, σχετικά με την ενεργειακή 

διπλωματία, σε συνεργασία με τις τρίτες 

χώρες, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή σε 

διαβουλεύσεις, με την παροχή υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης και με την ανάπτυξη 

ειδικών ομάδων, όπου είναι απαραίτητο.  

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις 

τηλεθέρμανσης εφόσον αυτές καλύπτονται 

από τον ορισμό των προστατευόμενων 

πελατών στο αντίστοιχο κράτος μέλος. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις 

τηλεθέρμανσης εφόσον αυτές καλύπτονται 

από τον ορισμό των προστατευόμενων 

πελατών στην αντίστοιχη περιφέρεια. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 

αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με 

τις περιστάσεις που δικαιολογούν την 

επανέναρξη του εφοδιασμού για πελάτες 

πέραν των νοικοκυριών, των βασικών 

κοινωνικών υπηρεσιών και των 

εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, η 

Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη 

συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο, 

και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 

1, υποβάλλει την αξιολόγηση του κανόνα 

για τον εφοδιασμό στα κράτη μέλη που 

δήλωσαν το επίπεδο έκτακτης ανάγκης.  

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και 

οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

της παραγράφου 3 συμφωνούνται μεταξύ 

των κρατών μελών που είναι απευθείας 

συνδεδεμένα μεταξύ τους και 

περιγράφονται στα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης των αντίστοιχων περιφερειών. 

Τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να 

καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές αερίου 

που πρόκειται να εφαρμοστούν, τη χρήση 

των διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης 

της ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις 

ποσότητες αερίου και την κάλυψη του 

κόστους αντιστάθμισης. Μέτρα που 

στηρίζονται στην αγορά, όπως 

δημοπρασίες, προτιμώνται για την 

εφαρμογή της υποχρέωσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3. Σε 

περίπτωση τροποποίησης των αναγκαίων 

τεχνικών, νομικών και οικονομικών 

ρυθμίσεων για την εφαρμογή της 

παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης επικαιροποιείται αναλόγως. 

4. Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και 

οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

της παραγράφου 3 συμφωνούνται σε 

περιφερειακό και διαπεριφερειακό 

επίπεδο και περιγράφονται στα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης. Τέτοιου είδους 

ρυθμίσεις μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ 

άλλων, τις τιμές αερίου που πρόκειται να 

εφαρμοστούν, τη χρήση των 

διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις 

ποσότητες αερίου και την κοινή ευθύνη 

για το κόστος αντιστάθμισης. Μέτρα που 

στηρίζονται στην αγορά, όπως 

δημοπρασίες, προτιμώνται για την 

εφαρμογή της υποχρέωσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3. Αυτές οι 

τιμές αερίου καθώς και το κόστος και οι 

μηχανισμοί αντιστάθμισης 

επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Σε περίπτωση τροποποίησης 

των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και 

οικονομικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 

της παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται 
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αναλόγως. Έως την 31η Μαρτίου 2019, η 

Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 

γραμμές και κατάλογο βέλτιστων 

πρακτικών που αποσκοπούν στη 

διευκόλυνση των εν λόγω ρυθμίσεων. 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εάν τα κράτη μέλη δεν 

συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες 

τεχνικές νομικές και οικονομικές 

ρυθμίσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 

ένα πλαίσιο για τα μέτρα αυτά στη γνώμη 

και την απόφασή της για τα σχέδια. 

6. Εάν τα κράτη μέλη δεν 

συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες 

τεχνικές νομικές και οικονομικές 

ρυθμίσεις, η Επιτροπή προτείνει ένα 

πλαίσιο για τα μέτρα αυτά στη γνώμη και 

την απόφασή της για τα σχέδια, με σκοπό 

την ενίσχυση της ρήτρας αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο 

εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε 

ολόκληρη την Ένωση, μπορεί να ζητήσει 

από τις αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και 

να υποβάλουν στην Επιτροπή τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση 

της κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην 

Ένωση. Η Επιτροπή μπορεί να 

κοινοποιήσει την αξιολόγησή της στη 

συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο. 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο 

εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε 

ολόκληρη την Ένωση, ζητεί  από τις 

αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και να 

υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 

πληροφορίες για την εκτίμηση της 

κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην 

Ένωση. Η Επιτροπή κοινοποιεί την 

αξιολόγησή της στη συντονιστική ομάδα 

για το φυσικό αέριο. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – σημείο vi 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(vi) τους όρους αναστολής των 

παραδόσεων αερίου. 

(vi) τους όρους τροποποίησης και 

αναστολής των παραδόσεων αερίου. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην αρμόδια αρχή και στην 

Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του 

ενός έτους που συνάφθηκαν ή 

τροποποιήθηκαν, αμέσως μετά τη σύναψη 

ή τροποποίησή τους, μετά [Υπηρεσία 

Εκδόσεων: προστίθεται η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με 

άλλες συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή ή 

θυγατρικές του, παρέχουν άνω του 40% 

της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου 

στο οικείο κράτος μέλος. Η υποχρέωση 

κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται σε 

τροποποιήσεις που αφορούν μόνο την τιμή 

του αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης 

εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εμπορικές 

συμφωνίες που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας 

φυσικού αερίου. 

β) στην αρμόδια αρχή και στην 

Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του 

ενός έτους που συνάφθηκαν ή 

τροποποιήθηκαν, αμέσως μετά τη σύναψη 

ή τροποποίησή τους, μετά [Υπηρεσία 

Εκδόσεων: προστίθεται η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με 

άλλες συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή ή 

θυγατρικές του, υπερβαίνουν το όριο των 

8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ή 
παρέχουν άνω του 40% της ετήσιας 

κατανάλωσης φυσικού αερίου στο οικείο 

κράτος μέλος. Η υποχρέωση κοινοποίησης 

δεν εφαρμόζεται σε τροποποιήσεις που 

αφορούν μόνο την τιμή του αερίου. Η 

υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται 

επίσης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες 

που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 

διατάξεις των συμβάσεων που 

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 

είναι αντίθετες προς τον παρόντα 

κανονισμό, ενημερώνει την εθνική 

επιχείρηση φυσικού αερίου και την 

αντίστοιχη αρμόδια αρχή σχετικά με τις 

ασύμβατες διατάξεις των οικείων 

συμβάσεων. Η εθνική επιχείρηση αερίου 

λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες αυτές 

και, εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία παραλαβής των 

πληροφοριών από την Επιτροπή, παρέχει 

εξήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 

Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει 

περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τον κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

αιτήματος για την τροποποίηση των 

ασύμβατων διατάξεων και, εάν κριθεί 

αναγκαίο, να κινήσει διαδικασία δυνάμει 

της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 9 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9 β. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 

πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει 

του άρθρου 13 στην κατάρτιση 

καταλόγου αναφοράς ορθών πρακτικών 

και καταχρηστικών ρητρών, για χρήση 

από τις αρμόδιες αρχές και τις εθνικές 

επιχειρήσεις. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συστήνεται συντονιστική ομάδα 

για το φυσικό αέριο με σκοπό να 

διευκολυνθεί ο συντονισμός των μέτρων 

που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με 

αέριο. Η ομάδα απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των κρατών μελών, ιδίως 

των αρμόδιων αρχών τους, καθώς και του 

Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του 

ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου και των 

αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής 

βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη 

σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι 

είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η 

Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. 

Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό 

κανονισμό της. 

1. Συστήνεται συντονιστική ομάδα 

για το φυσικό αέριο με σκοπό να βελτιωθεί 

ο συντονισμός των μέτρων που αφορούν 

την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Η 

ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

κρατών μελών, ιδίως των αρμόδιων αρχών 

τους, καθώς και του Οργανισμού 

Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του ΕΔΔΣΜ 

Φυσικού Αερίου και των 

αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής 

βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη 

σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι 

είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η 

Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. 

Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό 

κανονισμό της. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 

παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, 

το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το 

άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του 

άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και 

ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία 

ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, 

τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 

παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του 

άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 

παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, 

το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 

12 δημιουργούν υποχρεώσεις για τα κράτη 

μέλη προς τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με την 

ακόλουθη διαδικασία: 

1. Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 

παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, 

το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το 

άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του 

άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και 

ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία 

ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, 

τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 

παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του 

άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 

παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, 

το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 

12 δημιουργούν αμοιβαίες υποχρεώσεις 

των κρατών μελών και των 

συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής 

Κοινότητας σύμφωνα με την ακόλουθη 

διαδικασία: 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, 

συνάγει, εφόσον χρειάζεται, 

συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα 

ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού σε 

ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει 

συστάσεις, όταν χρειάζεται, για τη 

βελτίωση του παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, 

συνάγει συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα 

ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού σε 

ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει 

συστάσεις για τη βελτίωση του παρόντος 

κανονισμού. 
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