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Τροπολογία 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται

Ευρωπαϊκός φορέας διαχειριστών 
συστημάτων διανομής

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
που δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων 
διανομής («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»),
προκειμένου να προάγουν την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση 
και τη συντονισμένη λειτουργία των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται εγγεγραμμένα 
μέλη του φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
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demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Τροπολογία 1362
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα. Όσον 
αφορά ζητήματα διατομεακής 
σπουδαιότητας, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ 
για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
εξασφαλίζει τον συντονισμό σε ισότιμη 
βάση με τους διαχειριστές διανομής 
φυσικού αερίου που εκπροσωπούνται από 
μόνιμη επιτροπή μέχρις ότου συγκροτηθεί 
αντίστοιχος φορέας που θα εκπροσωπεί 
τους ΔΣΔ φυσικού αερίου και 
καθοριστούν οι λεπτομέρειες διασύνδεσης 
μεταξύ των δύο φορέων.

Or. en
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Τροπολογία 1363
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω 
ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών 
συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της 
ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση 
και τη συντονισμένη λειτουργία των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται εγγεγραμμένα 
μέλη του φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1364
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
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[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] ή είναι οικονομικά 
διαχωρισμένοι και πλήρως ανεξάρτητοι 
από τους φορείς που σχετίζονται με την 
ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου [50 γ], συνεργάζονται σε ενωσιακό 
επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού φορέα 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1365
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
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διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα. Η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εξασφαλίζει αναλογική γεωγραφική 
εκπροσώπηση των ΔΣΔ στον φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αναλογική γεωγραφική εκπροσώπηση των ΔΣΔ στον ΔΣΔ της 
ΕΕ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων 
περιφερειών κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων εγγράφων ή νομοθετικών διατάξεων.

Τροπολογία 1366
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα. Η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εξασφαλίζει αναλογική γεωγραφική 
εκπροσώπηση των ΔΣΔ στον φορέα ΔΣΔ 
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της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αναλογική γεωγραφική εκπροσώπηση των ΔΣΔ στον ΔΣΔ της 
ΕΕ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων 
περιφερειών κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων εγγράφων ή νομοθετικών διατάξεων.

Τροπολογία 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των ήσσονος 
σημασίας διαχειριστών συστημάτων 
διανομής, συνεργάζονται σε ενωσιακό 
επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού φορέα 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ έχουν δικαίωμα 
να καθίστανται εγγεγραμμένα μέλη του 
φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικροί διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να αποκλείονται από τον 
ευρωπαϊκό φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής της ΕΕ.
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Τροπολογία 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω 
ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών 
συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της 
ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση και 
τη συντονισμένη λειτουργία των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής και 
να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για 
τις διάφορες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης 
των δικτύων διανομής, της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Or. en

Τροπολογία 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω 
ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών 
συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της 
ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση 
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ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

και τη συντονισμένη λειτουργία των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται εγγεγραμμένα 
μέλη του φορέα. Τα εγγεγραμμένα μέλη 
μπορούν να συμμετέχουν στον φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ απευθείας ή να εκπροσωπούνται 
από την εθνική ή ευρωπαϊκή ένωση της 
επιλογής τους.

Or. en

Τροπολογία 1370
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω 
ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών 
συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της 
ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
να στηρίζουν την ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου, αποκεντρωμένου και πιο 
ενοποιημένου συστήματος ενέργειας και 
να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση και 
τη συντονισμένη λειτουργία των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι 
ενώσεις οι οποίες τους εκπροσωπούν σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται εγγεγραμμένα 
μέλη του φορέα.

Or. en
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Τροπολογία 1371
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν 
διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
[αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής 
(«φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ δικαιούνται να
καθίστανται εγγεγραμμένα μέλη του 
φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ εκπονεί κανόνες για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς οι 
οποίοι, κατόπιν της θέσης σε ισχύ τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος ή τη διάρθρωση του οργανισμού, θα ισχύουν για όλους του ΔΣΔ. Ως εκ τούτου, όλοι οι 
ευρωπαϊκοί ΔΣΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ (η 
συμμετοχή θα πρέπει να παραμείνει δωρεάν), συμπεριλαμβανομένων των επονομαζόμενων 
ΔΣΔ ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)



PE610.751v01-00 12/135 AM\1134764EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ο 
φορέας ΔΣΔ της ΕΕ ενεργεί ανεξάρτητα 
από επιμέρους εθνικά συμφέροντα ή τα 
εθνικά συμφέροντα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, ενώ συμβάλλει 
στην αποδοτική και βιώσιμη επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στο 
πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 
ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 
έως το 2030, ιδίως με τη συμβολή στην 
αποδοτική ενσωμάτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1373
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίνεται στους ΔΣΔ κάθε χώρας η 
ευκαιρία να εκλέγουν εκπρόσωπο ΔΣΟ 
της χώρας υπεύθυνο για τον συντονισμό 
των εισροών, τον διορισμό 
εμπειρογνωμόνων σε ομάδες εργασίας και 
την ψηφοφορία.

Or. en

Τροπολογία 1374
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η στάθμιση των ψήφων μεταξύ των 
εκπροσώπων ΔΣΟ των χωρών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία ψηφοφορίας του Συμβουλίου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 
4 της ενοποιημένης Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας («διπλή πλειοψηφία»).

Or. en

Τροπολογία 1375
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α

Καθήκοντα του φόρουμ διαβούλευσης

1. Τα καθήκοντα των μελών του φόρουμ 
διαβούλευσης είναι η παροχή συμβουλών 
στην Επιτροπή σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση 
των δικτύων διανομής.

2. Η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται 
με το φόρουμ διαβούλευσης σχετικά με 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
της αναδιατύπωσης της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ όπως προτείνεται από το 
έγγραφο COM(2016) 864/2 και σε σχέση 
με την έγκριση των κωδίκων δικτύου και 
των κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54. Η Επιτροπή 
και ο Οργανισμός μπορούν επίσης να 
διαβουλεύονται με το φόρουμ 
διαβούλευσης σε σχέση με άλλα μέτρα.

3. Το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί:

α) να αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές, 
αυτοβούλως ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή του Οργανισμού, σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της 
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απόκρισης ζήτησης, την ενσωμάτωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή και 
άλλους πόρους που περιέχονται στο 
δίκτυο διανομής·

β) να ενημερώνει την Επιτροπή ή τον 
Οργανισμό σχετικά με προβλήματα που 
αφορούν την εφαρμογή των κωδίκων 
δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 54 
και να υποβάλλει συστάσεις και 
προτάσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών στην Επιτροπή ή 
στον Οργανισμό·

γ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες 
δραστηριότητες οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
Το φόρουμ διαβούλευσης ενημερώνει την 
Επιτροπή για τις δραστηριότητές του.

Or. en

Τροπολογία 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α

Συμμετοχή στον ευρωπαϊκό φορέα 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 

(φορέας ΔΣΔ της ΕΕ)

Η συμμετοχή των μεμονωμένων 
διαχειριστών συστημάτων διανομής στον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ είναι εθελοντική.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται 
εγγεγραμμένα μέλη του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ.

Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ εξασφαλίζει 
ισότιμη μεταχείριση όλων των 
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διαχειριστών συστημάτων διανομής που 
είναι μέλη ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους.

Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ εξασφαλίζει ότι 
μικρότεροι ή ανεξάρτητοι ΔΣΔ 
εκπροσωπούνται επαρκώς, μεταξύ άλλων 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1377
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α

Φόρουμ διαβούλευσης

Η Επιτροπή συγκροτεί ένα φόρουμ 
διαβούλευσης σχετικά με τη λειτουργία 
και τη διαχείριση των δικτύων διανομής. 
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το φόρουμ 
διαβούλευσης εφαρμόζει ισόρροπη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών τα οποία αφορά η λειτουργία και η 
διαχείριση των δικτύων διανομής, όπως 
διαχειριστές συστημάτων, χρήστες 
συστημάτων, φορείς συγκέντρωσης, 
σχετικές κλαδικές ενώσεις, ομάδες 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
οργανώσεις καταναλωτών. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
φόρουμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί της απαίτησης συγκρότησης ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα φόρουμ διαβούλευσης σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση των δικτύων 
διανομής. Το φόρουμ διαβούλευσης θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο αυτορρύθμισης από τους 
ΔΣΔ δεδομένου ότι θα ήταν καθαρά συμβουλευτικό από τη φύση του. Επιπλέον, το φόρουμ 
διαβούλευσης θα συμπεριελάμβανε ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών στο φόρουμ 
διαβούλευσης.
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Τροπολογία 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50 διαγράφεται

Ίδρυση του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

2. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, ο 
Οργανισμός, αφού διαβουλευθεί επίσημα 
με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους 
χρήστες του συστήματος διανομής, 
γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με το 
σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελών και το σχέδιο εσωτερικού 
κανονισμού.

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 
δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της γνώμης του 
Οργανισμού.

4. Εντός τριών μηνών από την ημέρα 
παραλαβής της θετικής γνώμης της 
Επιτροπής οι διαχειριστές συστημάτων 
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διανομής ιδρύουν τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, 
εγκρίνουν και δημοσιεύουν το 
καταστατικό και τον εσωτερικό 
κανονισμό του.

5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό σε 
περίπτωση αλλαγών ή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός τους. Ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή γνωμοδοτούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4.

6. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες του 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
είναι εγγεγραμμένα μέλη και 
συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των 
τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν 
τις δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες 
και αναλογικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για δημιουργία ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι των συγκρούσεων συμφερόντων. H παρούσα τροπολογία προωθεί τη 
συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1379
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Εντός [Υπηρεσία Εκδόσεων: δύο 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος], κάθε 
κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι δίνεται η 
ευκαιρία στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής να εκλέγουν εκπρόσωπο ΔΣΔ 
της χώρας για τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή. Το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
εκπρόσωπος επανεκλέγεται ανά δύο έτη 
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και κατόπιν αιτήματος μιας πλειοψηφίας 
διαχειριστών συστημάτων διανομής των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 1380
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1381
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το περίγραμμα μιας δομής 
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κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

διακυβέρνησης που εγγυάται δίκαιη και 
ισόρροπη εκπροσώπηση συμφερόντων 
μεταξύ των μελών και των κρατών 
μελών. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει το
σχέδιο καταστατικού, κατάλογο των 
εγγεγραμμένων μελών, το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

Or. en

Τροπολογία 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], τα 
εγγεγραμμένα μέλη που είτε συμμετέχουν 
απευθείας είτε εκπροσωπούνται από τις 
εθνικές ή ευρωπαϊκές ενώσεις της 
επιλογής τους, με τη διοικητική στήριξη 
του Οργανισμού, υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και τον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, κατάλογο των 
εγγεγραμμένων μελών, το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ-ηλ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
καθώς και τους κανόνες χρηματοδότησης 
του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που πρόκειται να 
καθοριστούν.

Or. en

Τροπολογία 1383
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Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

Or. en

Τροπολογία 1384
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα 
μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
εκπρόσωποι ΔΣΔ των χωρών, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
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της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν. της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

Or. en

Τροπολογία 1385
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού, 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, 
κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής συνεργάζονται σε ενωσιακό 
επίπεδο προκειμένου να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 
ενέργεια και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
υψηλών επιπέδων ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να 
προάγουν την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη 
βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής.

Or. en

Τροπολογία 1386
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του 
συστήματος διανομής, γνωμοδοτεί στην 

διαγράφεται
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Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος 
διανομής, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού.

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος 
διανομής, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τους κανόνες που 
σχετίζονται με την ανεξαρτησία του 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ από τα μέλη του, την 
πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων, καθώς και την ανάγκη 
εξασφάλισης γεωγραφικά ισόρροπης 
εκπροσώπησης και ισότιμης 
μεταχείρισης μεταξύ των μελών του, 
ιδίως για μικρούς ή ανεξάρτητους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής.

Or. en

Τροπολογία 1388
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του 
συστήματος διανομής, γνωμοδοτεί στην 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού.

2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής οι οποίοι συμμορφώνονται προς 
τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 50γ 
(νέο) δύναται να συγκροτήσουν έναν 
κοινό ευρωπαϊκό φορέα για διαχειριστές 
συστημάτων διανομής στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας («φορέας ΔΣΔ της 
ΕΕ»), ο οποίος διαρθρώνεται με τη 
διοικητική στήριξη του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος 
διανομής, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού.

2. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος 
διανομής και οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1390
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη διαγράφεται
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τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 
δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της γνώμης του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 1391
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 
δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της γνώμης του 
Οργανισμού.

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ υποβάλλει 
στην Επιτροπή και στον Οργανισμό το 
σχέδιο καταστατικού, κατάλογο των 
εγγεγραμμένων μελών, το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
περιλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους 
κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

Or. en

Τροπολογία 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 
δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί 

3. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός 
δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί 
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σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της γνώμης του 
Οργανισμού.

σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων εντός τριών μηνών από 
την παραλαβή της γνώμης του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 1393
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών μηνών από την 
ημέρα παραλαβής της θετικής γνώμης 
της Επιτροπής οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής ιδρύουν τον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ, εγκρίνουν και δημοσιεύουν 
το καταστατικό και τον εσωτερικό 
κανονισμό του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1394
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών μηνών από την ημέρα 
παραλαβής της θετικής γνώμης της 
Επιτροπής οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής ιδρύουν τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, 
εγκρίνουν και δημοσιεύουν το 
καταστατικό και τον εσωτερικό 
κανονισμό του.

4. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού 
διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως τους χρήστες συστημάτων 
διανομής, παρέχει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 
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συγκροτώντας τουλάχιστον Γενική 
Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, 
Ανεξάρτητο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, 
Γενικό Γραμματέα και Γραμματεία, και 
τηρώντας τις αρχές που περιγράφονται 
στο άρθρο 50α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 1395
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό σε 
περίπτωση αλλαγών ή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός τους. Ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή γνωμοδοτούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1396
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό σε 
περίπτωση αλλαγών ή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός τους. Ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή γνωμοδοτούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1397
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες για τις 
δραστηριότητες του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
βαρύνουν τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής που είναι εγγεγραμμένα μέλη 
και συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση 
των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές 
εγκρίνουν τις δαπάνες αυτές μόνον εάν 
είναι εύλογες και αναλογικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1398
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες 
του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
είναι εγγεγραμμένα μέλη και 
συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των 
τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις 
δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και 
αναλογικές.

6. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες 
του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
είναι εγγεγραμμένα μέλη, θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες και συνυπολογίζονται 
από τη ρυθμιστική αρχή στη διαμόρφωση 
των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν 
τις δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες 
και αναλογικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του άρθρου: οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των ΔΣΔ στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
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αναγνωρίζονται αντίστοιχα στις τιμές. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αποθαρρυνθούν οι 
ΔΣΔ να γίνουν μέλη του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Τροπολογία 1399
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες 
του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής που 
είναι εγγεγραμμένα μέλη και 
συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των 
τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις 
δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και 
αναλογικές.

6. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες 
του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν όλους
τους ευρωπαίους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και 
συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των 
τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις 
δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και 
αναλογικές.

Or. en

Τροπολογία 1400
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50α

Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την ηλεκτρική 

ενέργεια

1. Το καταστατικό και ο εσωτερικός 
κανονισμός του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 50 
διαφυλάσσουν τις ακόλουθες 
οργανωτικές αρχές:

α) η συμμετοχή στις εργασίες του φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ περιορίζεται σε 
εγγεγραμμένα μέλη·
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β) οι στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με 
τις δραστηριότητες του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, καθώς και οι κατευθυντήριες 
γραμμές για το Διοικητικό Συμβούλιο 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση·

γ) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
εγκρίνονται από το 65% των ψήφων των 
μελών που εδρεύουν τουλάχιστον στο 
55% των κρατών μελών·

δ) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
παρακωλύονται από το 35% των ψήφων 
των μελών που εδρεύουν τουλάχιστον σε 
τέσσερα κράτη μέλη·

ε) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από 
τη Γενική Συνέλευση για θητεία 4 ετών 
κατά το μέγιστο, άπαξ ανανεώσιμη·

στ) το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
Πρόεδρο και τους τρεις Αντιπροέδρους 
μεταξύ των μελών του·

ζ) η συνεργασία μεταξύ ΔΣΔ-ΔΣΜ 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 53 
καθοδηγείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο·

η) οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου εγκρίνονται με απλή 
πλειοψηφία 11 ψήφων ή ειδική 
πλειοψηφία 15 ψήφων·

θ) ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών 
της για θητεία τεσσάρων ετών, άπαξ 
ανανεώσιμη·

ι) οι ομάδες εμπειρογνωμόνων 
διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το καταστατικό και ο εσωτερικός 
κανονισμός του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 50 
διαφυλάσσουν τη δίκαιη και αναλογική 
μεταχείριση των μελών του και 
αντανακλούν την ποικίλη γεωγραφική και 
οικονομική δομή των μελών του. 
Ειδικότερα, οι διαδικασίες προβλέπουν 
ότι:

α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση ανατίθεται στα 
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μέλη του με βάση αντικειμενικά, διαφανή 
κριτήρια που αντικατοπτρίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της οικονομικής τους 
δραστηριότητας·

β) το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και 19 εκπροσώπους μελών, 
εκ των οποίων: 10 είναι εκπρόσωποι 
μελών με περισσότερους από 1 
εκατομμύριο χρήστες δικτύου· 5 είναι 
εκπρόσωποι μελών με περισσότερους από 
100.000 και λιγότερους από 1 
εκατομμύριο χρήστες δικτύου· και 5 είναι 
εκπρόσωποι μελών με λιγότερους από 
100.000 χρήστες δικτύου·

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
απαρτίζεται από περισσότερους από 3 
εκπροσώπους μελών που εδρεύουν στο 
ίδιο κράτος μέλος·

δ) οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού 
Συμβουλίου διορίζονται μεταξύ των 
εκπροσώπων μελών από κάθε ομάδα που 
εκπροσωπεί τον αντίστοιχο αριθμό 
χρηστών δικτύου.

3. Το καταστατικό και ο εσωτερικός 
κανονισμός του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 50 
εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του 
Ανεξάρτητου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
και κυρίως:

α) εξασφαλίζουν ότι το Ανεξάρτητο 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 
εκπροσώπους χρηστών συστημάτων, 
τελικούς χρήστες και οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό ενδιαφερόμενο μέρος·

β) καταβάλλουν προσπάθειες για τον 
προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών 
για τα καθήκοντα που περιγράφονται στο 
άρθρο 51·

γ) συνεισφέρουν στις εργασίες του φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ και κυρίως στη συμβολή του 
για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου, 
ετήσιων προγραμμάτων εργασιών και 
ετήσιων εκθέσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο συνιστά λογική απόρροια της ίδρυσης φορέα ΔΣΔ της ΕΕ στο προηγούμενο 
άρθρο.

Τροπολογία 1401
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50β

Εποπτεία του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ από τον 
Οργανισμό

1. Κατά την κατάρτιση των προτάσεων 
σύμφωνα με τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 51, ο φορέας 
ΔΣΔ της ΕΕ υποβάλλει στον Οργανισμό 
τα σχέδια κειμένων των προτάσεων. 
Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, ο 
Οργανισμός παρέχει γνωμοδότηση στον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και προτείνει 
τροποποιήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής 
γνωμοδότησης, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ 
προτείνει αναθεωρημένη έκδοση του 
κειμένου.

2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο επηρεάζεται από απόφαση 
μπορεί να υποβάλλει ένσταση στον 
Οργανισμό κατά απόφασης που ελήφθη 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ σε περίπτωση 
που ο φορέας έχει πραγματικές εξουσίες 
λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο συνιστά λογική απόρροια του άρθρου 50 σχετικά με την ίδρυση φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ.
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Τροπολογία 1402
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50γ

Συμμετοχή των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, όλοι 
οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
εφαρμόζουν τις ακόλουθες διατάξεις 
προκειμένου να γίνουν μέλη του φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ:

α) οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
καταρτίζουν και εφαρμόζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να 
αποκλείεται η μεροληπτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα 
συμμόρφωσης καθορίζονται οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται 
στην έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Με 
την επιφύλαξη των εξουσιών της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, η συμμόρφωση προς 
το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο 
έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης·

β) ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
ενημερώνει τη ρυθμιστική αρχή για τους 
οικονομικούς πόρους οι οποίοι 
αναφέρονται ως διαθέσιμοι για 
μελλοντικά επενδυτικά έργα και/ή για την 
αντικατάσταση των παρόντων παγίων 
στοιχείων.

2. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
οι οποίοι αποτελούν μέρος μιας κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εφαρμόζουν
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τις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις 
προκειμένου να γίνουν μέλη του φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ:

α) η συνολική δομή διαχείρισης και το 
εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή 
συστήματος διανομής εξασφαλίζουν 
ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή 
συστήματος διανομής. Η κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν καθορίζει 
άμεσα ή έμμεσα την ανταγωνιστική 
συμπεριφορά του διαχειριστή 
συστήματος διανομής σε σχέση με τις 
καθημερινές δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος διανομής και τη 
διαχείριση του δικτύου, ή σε σχέση με τις 
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 
για την ανάπτυξη του δικτύου·

β) ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος 
διαφορετικών ατόμων ή φορέων και δεν 
περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει 
τον ανταγωνισμό στην παραγωγή ή την 
προμήθεια·

γ) ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
μπορεί, ωστόσο, να παρέχει υπηρεσίες 
στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
εφόσον η παροχή των υπηρεσιών αυτών 
δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων 
χρηστών του συστήματος, διατίθεται σε 
όλους τους χρήστες του συστήματος υπό 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή 
παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στην 
παραγωγή ή την προμήθεια·

δ) ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
έχει την εξουσία να συγκεντρώνει 
χρήματα στην κεφαλαιαγορά, ιδίως μέσω 
δανεισμού και αύξησης του κεφαλαίου·

ε) τυχόν εμπορικές και οικονομικές 
σχέσεις μεταξύ της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης και του 
διαχειριστή συστήματος διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των δανείων από 
τον διαχειριστή συστήματος διανομής 
προς την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση, συμμορφώνονται προς τις 
συνθήκες της αγοράς. Ο διαχειριστής 
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συστήματος διανομής διατηρεί 
λεπτομερή αρχεία των εν λόγω εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων και τα θέτει 
στη διάθεση της ρυθμιστικής αρχής 
κατόπιν σχετικού αιτήματος. Ο 
διαχειριστής συστήματος διανομής 
υποβάλλει προς έγκριση στη ρυθμιστική 
αρχή όλες τις εμπορικές και οικονομικές 
συμφωνίες με την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση.

στ) Ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής 
ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα 
ασφαλείας για την πρόσβαση με κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης ούτε χρησιμοποιεί τους 
ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς 
αναδόχους για συστήματα πληροφορικής 
ή εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας 
για την πρόσβαση.

ζ) Ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
δεν δημιουργεί σύγχυση, με την 
ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα 
και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του, 
όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή 
μέρους αυτής.

η) Ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
συγκροτεί ένα εποπτικό όργανο υπεύθυνο 
για τη λήψη των αποφάσεων που μπορεί 
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αξία 
των πάγιων στοιχείων των μετόχων στο 
πλαίσιο του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, ειδικότερα των αποφάσεων 
σχετικά με την έγκριση των ετήσιων και 
πιο μακροπρόθεσμων σχεδίων 
χρηματοδότησης, το επίπεδο χρέωσης 
του διαχειριστή συστήματος διανομής 
και το ύψος των μερισμάτων που 
διανέμονται στους μετόχους. Από τις 
αποφάσεις που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του εποπτικού οργάνου 
εξαιρούνται όσες σχετίζονται με τις 
καθημερινές δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος διανομής και τη 
διαχείριση του δικτύου, και με τις 
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 
για την κατάρτιση του δεκαετούς 
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προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου. 
Το εποπτικό όργανο αποτελείται από μέλη 
που εκπροσωπούν την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, μέλη που 
εκπροσωπούν τρίτους μετόχους και, 
εφόσον το προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
κράτους μέλους, μέλη που εκπροσωπούν 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι 
υπάλληλοι του διαχειριστή συστήματος 
διανομής.

θ) Οι αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό 
και την ανανέωση, τις συνθήκες 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβής, και τη λήξη της περιόδου 
απασχόλησης των υπευθύνων για τη 
διαχείριση και/ή των μελών των 
διοικητικών οργάνων του διαχειριστή 
συστήματος διανομής λαμβάνονται από 
το εποπτικό όργανο του διαχειριστή 
συστήματος διανομής.

ι) Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και/ή τα 
μέλη των διοικητικών οργάνων του 
διαχειριστή συστήματος διανομής που 
υπόκεινται στην παράγραφο αυτήν δεν 
κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή 
ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική 
σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται 
με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
ή οποιοδήποτε μέρος της ή τους μετόχους 
που ασκούν τον έλεγχό της πέραν του 
διαχειριστή συστήματος διανομής για 
διάστημα τριών ετών πριν από το 
διορισμό τους.

ια) Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και/ή 
τα μέλη των διοικητικών οργάνων και οι 
υπάλληλοι του διαχειριστή συστήματος 
διανομής δεν έχουν άλλη επαγγελματική 
θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή 
επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, 
που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο 
μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης ή τους μετόχους που ασκούν 
τον έλεγχό της.

ιβ) Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και/ή 
τα μέλη των διοικητικών οργάνων και οι 
υπάλληλοι του διαχειριστή συστήματος 
διανομής δεν έχουν κανένα συμφέρον 
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ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, 
άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με 
οποιοδήποτε μέρος της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης πέραν του 
διαχειριστή συστήματος διανομής. Η 
αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις 
δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
πέραν των δραστηριοτήτων ή των 
αποτελεσμάτων του διαχειριστή 
συστήματος διανομής.

ιγ) Μετά τη λήξη της περιόδου 
απασχόλησής τους στον διαχειριστή 
συστήματος διανομής, οι υπεύθυνοι για 
τη διαχείρισή του και/ή τα μέλη των 
διοικητικών οργάνων του δεν έχουν 
καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, 
συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να 
συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
πέραν του διαχειριστή συστήματος 
διανομής ή με τους μετόχους που ασκούν 
τον έλεγχό της για διάστημα τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με το άρθρο 50 και αναλύει λεπτομερέστερα τις 
διατάξεις για την ίδρυση φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Τροπολογία 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 διαγράφεται

Καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ

1. Τα καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
είναι τα ακόλουθα:

α) συντονισμένη λειτουργία και 
προγραμματισμός των δικτύων 
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μεταφοράς και διανομής·

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης·

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
έξυπνων δικτύων και έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης·

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και προστασία δεδομένων·

στ) συμμετοχή στην εκπόνηση κωδίκων 
δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55.

2. Επιπλέον, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ:

α) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κωδίκων δικτύου και των 
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
σχέση με τη λειτουργία και τον 
προγραμματισμό των δικτύων διανομής 
και τη συντονισμένη λειτουργία των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής και 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·

β) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας και εγκρίνει 
βέλτιστες πρακτικές για τη συντονισμένη 
λειτουργία και τον προγραμματισμό των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως 
η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
διαχειριστών και ο συντονισμός των 
κατανεμημένων ενεργειακών πόρων·

γ) εργάζεται για τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών στους τομείς που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 και 
για την εισαγωγή βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο 
διανομής·

δ) εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
και ετήσια έκθεση·
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ε) λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους κανόνες ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για δημιουργία ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι των συγκρούσεων συμφερόντων. H παρούσα τροπολογία προωθεί τη 
συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1404
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 διαγράφεται

Καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ

1. Τα καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
είναι τα ακόλουθα:

α) συντονισμένη λειτουργία και 
προγραμματισμός των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής·

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης·

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
έξυπνων δικτύων και έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης·

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και προστασία δεδομένων·

στ) συμμετοχή στην εκπόνηση κωδίκων 
δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55.

2. Επιπλέον, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ:

α) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας για την 
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παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κωδίκων δικτύου και των 
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
σχέση με τη λειτουργία και τον 
προγραμματισμό των δικτύων διανομής 
και τη συντονισμένη λειτουργία των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής και 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·

β) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας και εγκρίνει 
βέλτιστες πρακτικές για τη συντονισμένη 
λειτουργία και τον προγραμματισμό των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως 
η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
διαχειριστών και ο συντονισμός των 
κατανεμημένων ενεργειακών πόρων·

γ) εργάζεται για τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών στους τομείς που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 και 
για την εισαγωγή βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο 
διανομής·

δ) εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
και ετήσια έκθεση·

ε) λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους κανόνες ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 1405
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ είναι τα ακόλουθα:

1. Το κύριο καθήκον του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ είναι η συμμετοχή στην εκπόνηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με τα άρθρα 
55 και 56.
Άλλα καθήκοντα μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανταλλαγή απόψεων 
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και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 1406
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συντονισμένη λειτουργία και 
προγραμματισμός των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1407
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συντονισμένη λειτουργία και 
προγραμματισμός των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής·

α) έγκριση συστάσεων σχετικά με τη
συντονισμένη λειτουργία και τον 
προγραμματισμό των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής σε συνεργασία με το ΕΔΔΣΔ 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1408
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

β) παροχή συμβουλών για την 
αποδοτική ενσωμάτωση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1409
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας και η ενοποίηση 
του τομέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ενοποίησης του τομέα στη ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των πόρων που βασίζονται 
στην αγορά, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης.

Τροπολογία 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 

β) βελτίωση και μεγιστοποίηση της 
ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
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αποθήκευση ενέργειας· αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1411
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αποκεντρωμένης 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που 
περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η 
αποθήκευση ενέργειας·

β) διευκόλυνση της ενσωμάτωσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής και 
άλλων πόρων που περιέχονται στο δίκτυο 
διανομής, όπως η αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1412
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης· γ) διευκόλυνση της ανάπτυξης της 
απόκρισης ζήτησης ιδίως μέσω φορέων 
συγκέντρωσης·

Or. en

Τροπολογία 1413
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης· γ) έγκριση συστάσεων σχετικά με 
την ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 1414
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης· γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης 
και της αποθήκευσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1415
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης· γ) ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης 
και της αποθήκευσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1416
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της προχρηματοδότησης σε συνδυασμό 
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με επιστροφή βάσει τιμολογίου μέσω του 
μετρητή, για επενδύσεις σε μέτρα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 1417
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) εκτέλεση των καθηκόντων ως 
υπόχρεο μέρος στην [οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση]·

Or. en

Τροπολογία 1418
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εισαγωγή βελτιώσεων ενεργειακής 
απόδοσης στο δίκτυο διανομής·

Or. en

Τροπολογία 1419
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων δ) έγκριση συστάσεων σχετικά με 
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διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 1420
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

δ) επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των 
δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

δ) βελτίωση της ψηφιοποίησης των 
δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

δ) ψηφιοποίηση των δικτύων 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και 
ευφυών συστημάτων μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προστασία 
δεδομένων·

ε) διασφάλιση μη μεροληπτικής και 
ουδέτερης πρόσβασης σε δεδομένα 
ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης
δεδομένων, και προώθηση της 
τυποποίησης, της διασυνοριακής 
ανταλλαγής δεδομένων, ιδίως με το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 
περίπτωση, για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων, την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και την προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προστασία 

ε) ουδέτερη διαχείριση δεδομένων, 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
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δεδομένων· προστασία δεδομένων σε συνεργασία με 
τις σχετικές αρχές και τους σχετικούς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 1425
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προστασία 
δεδομένων·

ε) συμβολή στην ορθή διαχείριση 
δεδομένων, σύμφωνα με το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1426
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προστασία 
δεδομένων·

ε) έγκριση συστάσεων σχετικά με τη
διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προστασία 
δεδομένων·

ε) προώθηση της ουδέτερης 
διαχείρισης δεδομένων, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και προστασία δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1428
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμμετοχή στην εκπόνηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμμετοχή στην εκπόνηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55.

στ) συμμετοχή στη σύσταση, την 
πρόταση και την εκπόνηση κωδίκων 
δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών
σύμφωνα με το άρθρο 55.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ σημαντικές, ακόμη και αν δεν έχουν νομική ισχύ: 
ορίζουν την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο φορέας 
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διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας να μπορεί να συμμετάσχει στον καθορισμό τους μέσω του 
μελλοντικού φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Τροπολογία 1430
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμμετοχή στην εκπόνηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55.

στ) συμβολή στην εκπόνηση κωδίκων 
δικτύου μέσω της έκδοσης 
γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 55.

Or. en

Τροπολογία 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ορισμός τυποποιημένων 
προϊόντων της αγοράς, τουλάχιστον για 
διασυνοριακές ζώνες προσφοράς, σε 
συνεργασία με όλους τους σχετικούς 
συμμετέχοντες στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των φορέων 
παροχής απόκρισης ζήτησης και των 
λοιπών χρηστών του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων 
γραμμών που έχουν σχέση με τη 
λειτουργία και τον προγραμματισμό των 
δικτύων διανομής και τη συντονισμένη 
λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και εγκρίνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό·

α) συνεργάζεται αποτελεσματικά με 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον 
Οργανισμό και τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές για τη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης από τον Οργανισμό και, 
κατά περίπτωση, από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές της εφαρμογής των 
κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων 
γραμμών που έχουν σχέση με τη 
λειτουργία και τον προγραμματισμό των 
δικτύων διανομής και τη συντονισμένη 
λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και εγκρίνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 1433
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εργάζεται για τον εντοπισμό 
βέλτιστων πρακτικών στους τομείς που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 και 
για την εισαγωγή βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο 
διανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1434
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ε) λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση 
με τους κανόνες ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εκπόνηση 
του μη δεσμευτικού κοινοτικού 
δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης έχει αντίκτυπο στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας: 
ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό ο μελλοντικός φορέας που συγκεντρώνει τους διανομείς 
ηλεκτρικής ενέργειας να πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ-ηλ.

Τροπολογία 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51α

Έγκριση των αποφάσεων

Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ εγκρίνει 
αποφάσεις σε σχέση με τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με το άρθρο 51 μέσω 
συναίνεσης.

Or. en
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Τροπολογία 1437
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται

Διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης κωδίκων δικτύου

1. Κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται 
εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό 
και διαφανή, με όλους τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες 
του συστήματος και οι πελάτες, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί 
οργανισμοί και οι πλατφόρμες 
ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση 
αποσκοπεί στην καταγραφή των 
απόψεων και των προτάσεων όλων των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται.

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων. Πριν από 
την έγκριση προτάσεων για κώδικες 
δικτύων που προβλέπονται στο άρθρο 55, 
ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ αναφέρει τις 
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παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη. Αιτιολογεί τις 
περιπτώσεις όπου οι παρατηρήσεις δεν 
ελήφθησαν υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 1438
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται

Διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης κωδίκων δικτύου

1. Κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται 
εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό 
και διαφανή, με όλους τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες 
του συστήματος και οι πελάτες, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί 
οργανισμοί και οι πλατφόρμες 
ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση 
αποσκοπεί στην καταγραφή των 
απόψεων και των προτάσεων όλων των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται.

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων. Πριν από 
την έγκριση προτάσεων για κώδικες 
δικτύων που προβλέπονται στο άρθρο 55, 
ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ αναφέρει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη. Αιτιολογεί τις 
περιπτώσεις όπου οι παρατηρήσεις δεν 
ελήφθησαν υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται

Διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης κωδίκων δικτύου

1. Κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται 
εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό 
και διαφανή, με όλους τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες 
του συστήματος και οι πελάτες, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί 
οργανισμοί και οι πλατφόρμες 
ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση 
αποσκοπεί στην καταγραφή των 
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απόψεων και των προτάσεων όλων των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται.

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων. Πριν από 
την έγκριση προτάσεων για κώδικες 
δικτύων που προβλέπονται στο άρθρο 55, 
ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ αναφέρει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη. Αιτιολογεί τις 
περιπτώσεις όπου οι παρατηρήσεις δεν 
ελήφθησαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για δημιουργία ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι των συγκρούσεων συμφερόντων. H παρούσα τροπολογία προωθεί τη 
συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1440
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης κωδίκων δικτύου

Διαβουλεύσεις του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύει καλά τις δραστηριότητές του και θα πρέπει να 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις για όλες τις προτάσεις, όχι μόνο για αυτές που αφορούν την 
εκπόνηση κωδίκων δικτύου.
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Τροπολογία 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται 
εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό 
και διαφανή, με όλους τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες 
εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής, οι χρήστες του 
συστήματος και οι πελάτες, οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί 
και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η 
διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή 
των απόψεων και των προτάσεων όλων 
των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

1. Κατά την εκπόνηση νέων κωδίκων 
δικτύου για τεχνικές λεπτομέρειες 
υφιστάμενων ενωσιακών πράξεων που 
ορίζουν το πολιτικό πλαίσιο σύμφωνα με 
το άρθρο 55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ 
διαβουλεύεται εκτενώς, εγκαίρως και με 
τρόπο ανοικτό και διαφανή, με όλους τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους 
τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες 
εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής, οι χρήστες του 
συστήματος και οι πελάτες, οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί 
και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η 
διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή 
των απόψεων και των προτάσεων όλων 
των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1442
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την κατάρτιση των 
προτάσεων σύμφωνα με τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 51, ο φορέας 
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ΔΣΔ της ΕΕ υποβάλλει στον Οργανισμό 
τα σχέδια κειμένων των προτάσεων. 
Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, ο 
Οργανισμός παρέχει γνωμοδότηση στον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ σχετικά με τα σχέδια 
κειμένων και προτεινόμενες 
τροποποιήσεις. Αν η γνωμοδότηση είναι 
θετική, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ μπορεί να 
εγκρίνει τα κείμενα. Αν η γνωμοδότηση 
είναι αρνητική, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ θα 
πρέπει να ανασυντάξει τα κείμενα. Σε 
περίπτωση σημαντικών αλλαγών, 
επαναλαμβάνεται η διαβούλευση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ACER θα πρέπει να αναλάβει έναν εποπτικό ρόλο για τα κείμενα που συντάσσονται από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Τροπολογία 1443
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά 
τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Πριν από 
την έγκριση προτάσεων για κώδικες 
δικτύων που προβλέπονται στο άρθρο 55, 
ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ αναφέρει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη. Αιτιολογεί τις 
περιπτώσεις όπου οι παρατηρήσεις δεν 
ελήφθησαν υπόψη.

3. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά 
τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Πριν από 
την έγκριση προτάσεων για κώδικες 
δικτύων που προβλέπονται στο άρθρο 55 ή 
προτάσεων σύμφωνα με τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 51, ο φορέας 
ΔΣΔ της ΕΕ αναφέρει σε προσβάσιμη 
δημοσίευση τις παρατηρήσεις που έλαβε 
κατά τη διαβούλευση και τον τρόπο με τον 
οποίο ελήφθησαν υπόψη. Στην ίδια 
δημοσίευση, αιτιολογεί τις περιπτώσεις 
όπου οι παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν 
υπόψη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις διαβούλευσης δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην εκπόνηση κωδίκων δικτύου 
αλλά θα πρέπει να ισχύουν και για διαδικασίες προγραμματισμού της εργασίας και την 
εκπόνηση κωδίκων δικτύου, προκειμένου ιδίως να εξασφαλιστεί ότι η παράδοση στους 
καταναλωτές σχεδιάζεται εξαρχής και ότι οι επενδύσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία για 
τους καταναλωτές. Η διαδικασία θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεισφορά μη τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων που μπορούν να παρέχουν γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία 1444
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Συστήνεται ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως χρήστες 
του συστήματος και τελικούς πελάτες, με 
σκοπό να παρέχει ανεξάρτητες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) προσπάθεια προσδιορισμού βέλτιστων 
πρακτικών για την εισαγωγή βελτιώσεων 
ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο 
διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 51 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)

β) το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και την 
ετήσια έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο
51 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και

γ) εκπόνηση ενδεχόμενων κωδίκων 
δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 56.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις διαβούλευσης δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην εκπόνηση κωδίκων δικτύου 
αλλά θα πρέπει να ισχύουν και για διαδικασίες προγραμματισμού της εργασίας και την 
εκπόνηση κωδίκων δικτύου, προκειμένου ιδίως να εξασφαλιστεί ότι η παράδοση στους 
καταναλωτές σχεδιάζεται εξαρχής και ότι οι επενδύσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία για 
τους καταναλωτές. Η διαδικασία θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεισφορά μη τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων που μπορούν να παρέχουν γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς.
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Τροπολογία 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής συνεργάζονται με διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς κατά τον 
προγραμματισμό και τη λειτουργία των 
δικτύων τους. Ειδικότερα, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις 
επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και την απόκριση 
ζήτησης, την καθημερινή λειτουργία των 
δικτύων τους και τον μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό των επενδύσεων στο 
δίκτυο, με σκοπό να διασφαλίζεται η 
οικονομικά αποδοτική, ασφαλής και 
αξιόπιστη ανάπτυξη και λειτουργία των 
δικτύων τους.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται κατά τον 
προγραμματισμό και τη λειτουργία των 
δικτύων τους. Ειδικότερα, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις 
επιδόσεις των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και την απόκριση 
ζήτησης, την καθημερινή λειτουργία των 
δικτύων τους και τον μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό των επενδύσεων στο 
δίκτυο, με σκοπό να διασφαλίζεται η 
οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη και 
λειτουργία, και η ασφαλής και αξιόπιστη 
λειτουργία των δικτύων τους.

Or. en

Τροπολογία 1446
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής συνεργάζονται 
προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη 
πρόσβαση σε πόρους όπως η 
αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, η 
αποθήκευση ενέργειας ή η απόκριση 
ζήτησης, που μπορούν να στηρίξουν 
συγκεκριμένες ανάγκες τόσο του 

2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής συνεργάζονται 
προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη 
πρόσβαση σε πόρους όπως η 
αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, η 
αποθήκευση ενέργειας ή η απόκριση 
ζήτησης, που μπορούν να στηρίξουν 
συγκεκριμένες ανάγκες τόσο του 
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συστήματος διανομής όσο και του 
συστήματος μεταφοράς.

συστήματος διανομής όσο και του 
συστήματος μεταφοράς. Δεν υπογράφουν 
συμβάσεις με παρόχους αυτών των 
πόρων που τους εμποδίζουν να πωλούν 
τις υπηρεσίες τους σε άλλες αγορές. Τα 
τυποποιημένα προϊόντα ορίζονται για 
ευελιξία ανά ζώνη αγοράς, με τη 
συνεργασία διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής, παρόχων 
υπηρεσιών ανταπόκρισης ζήτησης, 
λοιπών χρηστών του συστήματος, και με 
ρυθμιστική εποπτεία σύμφωνα με το 
άρθρο 32 της [οδηγίας για την ηλεκτρική 
ενέργεια].

Or. en

Τροπολογία 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής συνεργάζονται 
προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη 
πρόσβαση σε πόρους όπως η 
αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, η 
αποθήκευση ενέργειας ή η απόκριση 
ζήτησης, που μπορούν να στηρίξουν 
συγκεκριμένες ανάγκες τόσο του 
συστήματος διανομής όσο και του 
συστήματος μεταφοράς.

2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής συνεργάζονται 
προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη 
πρόσβαση σε πόρους όπως η 
αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, η 
αποθήκευση ενέργειας ή η απόκριση 
ζήτησης, που μπορούν να στηρίξουν 
συγκεκριμένες ανάγκες τόσο του 
συστήματος διανομής όσο και του 
συστήματος μεταφοράς. Δεν πρέπει να 
υπογράφουν συμβάσεις με παρόχους 
αυτών των πόρων που τους εμποδίζουν 
να πωλούν τις υπηρεσίες τους σε άλλες 
αγορές.

Or. en

Τροπολογία 1448
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
και ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ υποβάλλουν 
πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός 
επίσημου μηχανισμού συνεργασίας 
μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής όλων των 
παραγόντων (μεταξύ άλλων, φορέων της 
αγοράς, συνεταιρισμών, ενεργειακών 
κοινοτήτων) για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Η 
πρόταση προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τα 
εξής στοιχεία:

- περιγραφή των λειτουργιών του 
μηχανισμού συνεργασίας

- αναφορά των αντίστοιχων ευθυνών των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής στη διαχείριση υπηρεσιών

- θέσπιση συγκεκριμένων μηχανισμών 
συντονισμού

- προσδιορισμός όλων των απαραίτητων 
αλλαγών σε υφιστάμενους κώδικες 
δικτύου της ΕΕ

- ανάλυση των λειτουργικών επιπτώσεων 
στη σχέση με άλλους τοπικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

1. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για 
κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες 
γραμμές εγκρίνεται πρώτα από το 
ενωσιακό δίκαιο ακολουθώντας τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η 
Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των 
εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 55 και 57, να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις 
τεχνικές προδιαγραφές των κωδίκων 
δικτύου και των κατευθυντήριων 
γραμμών σε περίπτωση που έχει εγκριθεί 
γενικό πολιτικό πλαίσιο από την 
ενωσιακή νομοθεσία. Αυτές οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι δυνατό 
να εκδίδονται είτε ως κώδικες δικτύου με 
βάση προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
και τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55 είτε ως 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Τροπολογία 1450
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 55 είτε ως κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 57.
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φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Τροπολογία 1451
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες
δικτύου με βάση γνωμοδότηση που 
καταρτίστηκε από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και πρόταση που 
εκπονήθηκε από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55 είτε ως 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Τροπολογία 1452
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
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προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
είναι δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις είναι δυνατό να 
εκδίδονται είτε ως κώδικες δικτύου με 
βάση προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
και τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55 είτε ως 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Τροπολογία 1453
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
είναι δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις είναι δυνατό να 
εκδίδονται είτε ως κώδικες δικτύου με 
βάση προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
και τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55 είτε ως 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον 
κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης 



AM\1134764EL.docx 65/135 PE610.751v01-00

EL

εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες 
περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή 
άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» 
χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα 
θέματα.

Τροπολογία 1454
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
είναι δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις είναι δυνατό να 
εκδίδονται είτε ως κώδικες δικτύου με 
βάση προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 2, από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ 
και τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55 είτε ως 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Τροπολογία 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 

1. Η Επιτροπή μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εξουσιοδοτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατό να εκδίδονται είτε ως κώδικες 
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δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 
είτε ως κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 57.

δικτύου με βάση προτάσεις που έχουν 
εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται 
στον κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 55 είτε ως κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 57.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για δημιουργία ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι των συγκρούσεων συμφερόντων. H παρούσα τροπολογία προωθεί τη 
συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) είναι μόνο τεχνικής φύσεως,

Or. en

Τροπολογία 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζεται ότι παρέχεται ο 
ελάχιστος βαθμό εναρμόνισης που 
απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων 
του παρόντος κανονισμού,

α) διασφαλίζεται ότι παρέχεται ο 
ελάχιστος βαθμός τεχνικής εναρμόνισης 
που απαιτείται για την εκπλήρωση των 
στόχων του παρόντος κανονισμού,
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Or. en

Τροπολογία 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με τον 
καθορισμό κωδίκων δικτύου στους εξής 
τομείς:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
ακριβείς και τεχνικά λεπτομερείς κανόνες 
διασυνοριακής σπουδαιότητας σύμφωνα 
με το άρθρο 63 σχετικά με τον καθορισμό 
κωδίκων δικτύου. Πριν από την έκδοση 
κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τον 
καθορισμό νέου κώδικα δικτύου ή για την 
τροποποίηση υφιστάμενου κώδικα 
δικτύου, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση ακολουθώντας τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία για την 
έγκριση του πολιτικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 1459
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με τον 
καθορισμό κωδίκων δικτύου στους εξής 
τομείς:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
καθορίζει κώδικες δικτύου, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2,
στους εξής τομείς:

Or. en
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Τροπολογία 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με τον 
καθορισμό κωδίκων δικτύου στους εξής 
τομείς:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται για 
πέντε έτη να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά 
με τον καθορισμό κωδίκων δικτύου που 
καλύπτουν τους εξής τομείς:

Or. en

Τροπολογία 1461
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με τον 
καθορισμό κωδίκων δικτύου στους εξής 
τομείς:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 63 σχετικά με τον καθορισμό 
κωδίκων δικτύου στους εξής τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορετική διατύπωση συμμορφώνεται με το σχόλιό μας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
καθώς είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η μορφή της χρήσης των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται από την οδηγία και 
αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν καθίσταται σαφές ποιο ήταν 
το σκεπτικό της χρήσης εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος δεδομένων στο άρθρο 24 της 
οδηγίας) ή σε άλλες περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων (άρθρο 61 σχετικά 
με τον ACER ή άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται σαφές ποιος 
«κανόνας» χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που θα χρησιμοποιηθεί σε 
συγκεκριμένα θέματα.

Τροπολογία 1462
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με τον 
καθορισμό κωδίκων δικτύου στους εξής 
τομείς:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 63 σχετικά με τον καθορισμό 
κωδίκων δικτύου στους εξής τομείς:

Or. en

Τροπολογία 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
περικοπής της ηλεκτροπαραγωγής και 
του ανακαταμερισμού της 
ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης·

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 1464
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
περικοπής της ηλεκτροπαραγωγής και 
του ανακαταμερισμού της 
ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης·

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του κειμένου ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα θέση μας όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 20.

Τροπολογία 1465
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
περικοπής της ηλεκτροπαραγωγής και 
του ανακαταμερισμού της 
ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης·

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης

Or. en

Τροπολογία 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
περικοπής της ηλεκτροπαραγωγής και 
του ανακαταμερισμού της 
ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης·

ζ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης 
μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεθοδολογίες τιμολόγησης και τα τιμολόγια βασίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες. Μια εναρμόνιση των τιμολογίων αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 
Επομένως, ο ACER δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εν προκειμένω σύσταση.

Τροπολογία 1468
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς 
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την 
αντιστάθμιση μεταξύ διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς 
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την 
αντιστάθμιση μεταξύ διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 1471
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιφερειακών διαφορών και αποκλίσεων, δεν φαίνεται σκόπιμο να επιτραπεί η 
εναρμόνιση των τιμολογίων διανομής σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 1473
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα φυσικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής 
μεταξύ των κρατών μελών, δεν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί εναρμόνιση των τιμολογίων 
διανομής σε επίπεδο ΕΕ. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για το στοιχείο ιδ) του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων, δεν δικαιολογείται 
κώδικας δικτύου σε τιμολόγια διανομής, δεδομένου του χαμηλού διασυνοριακού αντίκτυπού 
τους και της ισχυρής διασύνδεσής τους με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 1475
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς
και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης και των 
μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) κανόνες για την χωρίς διακρίσεις, 
διαφανή παροχή μη συχνοτικών 
παρεπόμενων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου τάσης 
σταθερής κατάστασης, της αδράνειας, 
της ταχείας έγχυσης αέργου ρεύματος, 
της ικανότητας επανεκκίνησης από ολική 
διακοπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) κανόνες για την χωρίς διακρίσεις, 
διαφανή παροχή μη συχνοτικών 
παρεπόμενων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου τάσης 
σταθερής κατάστασης, της αδράνειας, 
της ταχείας έγχυσης αέργου ρεύματος, 
της ικανότητας επανεκκίνησης από ολική 
διακοπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1478
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης, της αποθήκευσης 
ενέργειας και κανόνες περικοπής της 
ζήτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1479
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης, της αποθήκευσης 
ενέργειας και κανόνες περικοπής της 
ζήτησης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό, αναφέρεται σαφώς ότι οι κανόνες σχετικά με τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να ορίζονται από τους ΔΣΜ. Για τον λόγο αυτόν, δεν είναι 
σαφές γιατί είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πρόσθετο νομικό διάταγμα για τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα. Πιστεύουμε επίσης ότι όλες αυτές οι σημαντικές διατάξεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ρητώς στο κείμενο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιδ) απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης, της αποθήκευσης 
ενέργειας και κανόνες περικοπής της 
ζήτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας και κανόνες 
περικοπής της ζήτησης·

ιδ) απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης, 
και κανόνες περικοπής της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιε) κανόνες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο· και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη αρκετά ευρωπαϊκά όργανα ασχολούνται με το ζήτημα (όπως ο ENISA), και ένας κώδικας 
δικτύου θα επικάλυπτε πιθανότητα άλλους κανονισμούς· η πληροφόρηση του κοινού θα πρέπει 
να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) κανόνες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κανόνες σχετικά με τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού εμπίπτουν φυσιολογικά στις 
κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του συστήματος καθώς θα παρείχαν πρόσθετο επίπεδο 
λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται ο συντονισμός στην 
πράξη,
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Τροπολογία 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) κανόνες σχετικά με τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1487
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) Αποθήκευση ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 1488
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη 
λειτουργία του συστήματος διανομής και 
είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα 

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου.
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μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, να 
συγκαλέσει συντακτική επιτροπή και να 
υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου 
στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 1489
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη 
λειτουργία του συστήματος διανομής και 
είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, να 
συγκαλέσει συντακτική επιτροπή και να 
υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου 
στον Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
τους λοιπούς ενδιαφερομένους, καταρτίζει 
ετήσιο κατάλογο προτεραιοτήτων ανά 
τριετία, στον οποίο προσδιορίζονται οι 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, άρθρο 8 παράγραφος 6, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εισάγει έναν ευρωπαϊκό φορέα για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής στα άρθρα 49-51. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον εν λόγω φορέα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ και ΔΣΔ που αναφέρεται στο άρθρο 53.
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Τροπολογία 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ 
εξασφαλίζει ότι η συντακτική επιτροπή 
που συγκαλείται έχει γεωγραφικά 
ισόρροπη εκπροσώπηση, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών ή 
ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων 
διανομής, και υπόκειται στους κανόνες 
που σχετίζονται με την ανεξαρτησία και 
την αποτροπή συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τους 
λοιπούς ενδιαφερομένους, καταρτίζει 
κατάλογο προτεραιοτήτων ανά τριετία, 
στον οποίο προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου, ακολουθώντας μια ενδελεχή 
ανάλυση κόστους-οφέλους. Εάν το 
αντικείμενο του κώδικα δικτύου σχετίζεται 
άμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
διανομής και είναι λιγότερο σχετικό με το 
σύστημα μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, να 
συγκαλέσει συντακτική επιτροπή και να 
υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου 
στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ισότητα μεταξύ ΕΔΔΣΜ-ηλ και φορέα ΔΣΔ της ΕΕ. Μια ανάλυση 
κόστους-οφέλους είναι σημαντική ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ενημερωθούν για το 
σκεπτικό μιας απόφασης.

Τροπολογία 1492
Fulvio Martusciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει ετήσιο
κατάλογο προτεραιοτήτων ανά τριετία, 
στον οποίο προσδιορίζονται οι τομείς που 
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συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον Οργανισμό, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
επιτροπή ενδιαφερομένων μερών και να 
υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απουσία φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, ο ACER θα πρέπει να συντάσσει κώδικες δικτύου σχετικά με τα 
δίκτυα διανομής και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ο ACER θα πρέπει επίσης να έχει 
την εξουσία να συγκαλεί τις «συντακτικές επιτροπές» των κωδίκων δικτύου. Οι εν λόγω 
«συντακτικές επιτροπές» θα πρέπει να μετονομαστούν σε «επιτροπές ενδιαφερομένων μερών» 
προς αποφυγήν τυχόν παρανόησης του ρόλο τους: οι επιτροπές θα πρέπει να έχουν 
συμβουλευτικό, υποστηρικτικό ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να συντάσσουν οι ίδιες τους κώδικες 
δικτύου.

Τροπολογία 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
τους λοιπούς ενδιαφερομένους, καταρτίζει 
κατάλογο προτεραιοτήτων ανά τριετία, 
στον οποίο προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή ζητά από τον 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την ηλεκτρική 
ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, να συγκαλέσει συντακτική 
επιτροπή και να υποβάλει πρόταση για 
κώδικα δικτύου στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς 
συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων 
δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα 
δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος διανομής και είναι 
λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

2. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο 
προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο 
προσδιορίζονται οι τομείς που θα 
συμπεριληφθούν στον νομοθετικό 
προγραμματισμό και στη διαμόρφωση 
κωδίκων δικτύου. Εάν το αντικείμενο του 
κώδικα δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη 
λειτουργία του συστήματος διανομής και 
είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την 
ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει 
συντακτική επιτροπή και να υποβάλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 1496
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καλεί τον Οργανισμό 
να της υποβάλει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει το 
εξάμηνο, μη δεσμευτική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο (εφεξής «κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο») με σαφείς και 
αντικειμενικές αρχές για την εκπόνηση 
κάθε κώδικα δικτύου που αφορά τους 
τομείς του καταλόγου προτεραιοτήτων. Το 
αίτημα της Επιτροπής είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει προϋποθέσεις τις οποίες 
πρέπει να καλύπτει η κατευθυντήρια 

3. Η Επιτροπή καλεί τον Οργανισμό 
να της υποβάλει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει το 
εξάμηνο, μη δεσμευτική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο (εφεξής «κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο») με σαφείς και 
αντικειμενικές αρχές για την εκπόνηση 
κάθε κώδικα δικτύου που αφορά τους 
τομείς του καταλόγου προτεραιοτήτων. Το 
αίτημα της Επιτροπής είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει προϋποθέσεις τις οποίες 
πρέπει να καλύπτει η κατευθυντήρια 
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γραμμή-πλαίσιο. Κάθε κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο συμβάλλει στην
ενοποίηση της αγοράς, στην αποφυγή 
διακρίσεων, στον ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και στην αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος του Οργανισμού η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή.

γραμμή-πλαίσιο. Κάθε κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο συμβάλλει σε μια 
καλύτερη ενοποίηση της αγοράς υψηλών 
επιπέδων ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από μεταβλητές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στην αποφυγή 
διακρίσεων, στον ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και στην αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος του Οργανισμού η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή.

Or. en

Τροπολογία 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
επισήμως με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και με 
άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με την 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο, επί δύο 
τουλάχιστον μήνες, κατά ανοικτό και 
διαφανή τρόπο.

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
επισήμως με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενεργείας και με άλλους ενδιαφερομένους 
σχετικά με την κατευθυντήρια γραμμή-
πλαίσιο, επί δύο τουλάχιστον μήνες, κατά 
ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες. Επιπλέον, προκειμένου να 
διευκρινιστούν οι ξεχωριστοί ρόλοι και οι ευθύνες για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου, οι 
διατάξεις για τους κώδικες δικτύου που σχετίζονται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει να 
εξεταστούν σε άλλο εδάφιο. Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου περιορίζεται 
στους κώδικες δικτύου που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΔΔΣΜ-ηλ.

Τροπολογία 1498
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
επισήμως με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και με 
άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με την 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο, επί δύο 
τουλάχιστον μήνες, κατά ανοικτό και 
διαφανή τρόπο.

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
επισήμως με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, και με άλλους ενδιαφερομένους 
σχετικά με την κατευθυντήρια γραμμή-
πλαίσιο, επί δύο τουλάχιστον μήνες, κατά 
ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 1499
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο δεν 
συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
στην αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, μπορεί να ζητεί 
από τον Οργανισμό να αναθεωρήσει την 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο εντός 
εύλογης προθεσμίας και να το υποβάλει εκ 
νέου στην Επιτροπή.

6. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο δεν 
συμβάλλει σε μια καλύτερη ενοποίηση της 
αγοράς υψηλών επιπέδων ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, μπορεί να ζητεί 
από τον Οργανισμό να αναθεωρήσει την 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο εντός 
εύλογης προθεσμίας και να το υποβάλει εκ 
νέου στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας ή, εφόσον έτσι 
αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια να υποβάλει στον 
Οργανισμό πρόταση κώδικα δικτύου 
σύμφωνου με τη σχετική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.

8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλει στον 
Οργανισμό πρόταση κώδικα δικτύου 
σύμφωνου με τη σχετική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες. Επιπλέον, προκειμένου να 
διευκρινιστούν οι ξεχωριστοί ρόλοι και οι ευθύνες για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου, οι 
διατάξεις για τους κώδικες δικτύου που σχετίζονται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει να 
εξεταστούν σε άλλο εδάφιο. Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου περιορίζεται 
στους κώδικες δικτύου που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΔΔΣΜ-ηλ.

Τροπολογία 1501
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας ή, εφόσον έτσι 
αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια να υποβάλει στον 
Οργανισμό πρόταση κώδικα δικτύου 
σύμφωνου με τη σχετική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.

8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλει στον 
Οργανισμό πρόταση κώδικα δικτύου 
σύμφωνου με τη σχετική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.

Or. en

Τροπολογία 1502
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Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας ή, εφόσον έτσι 
αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια να υποβάλει στον 
Οργανισμό πρόταση κώδικα δικτύου 
σύμφωνου με τη σχετική κατευθυντήρια 
γραμμή-πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.

8. Η Επιτροπή καλεί το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας ή, εφόσον έτσι 
αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για 
την ηλεκτρική ενέργεια να υποβάλει στον 
Οργανισμό γνωμοδότηση για κώδικα 
δικτύου σύμφωνου με τη σχετική 
κατευθυντήρια γραμμή-πλαίσιο εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εισάγει έναν ευρωπαϊκό φορέα για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής στα άρθρα 49-51. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον εν λόγω φορέα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ και ΔΣΔ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

Τροπολογία 1503
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται στον 
κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ
συγκαλεί συντακτική επιτροπή για να τον 
υποστηρίζει στη διαδικασία εκπόνησης 
κωδίκων δικτύου. Η συντακτική επιτροπή 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των 

9. Ο Οργανισμός συγκαλεί 
συντακτική επιτροπή για να τον 
υποστηρίζει στη διαδικασία εκπόνησης 
κωδίκων δικτύου. Η συντακτική επιτροπή 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των 
ορισθέντων διαχειριστών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, 
των κύριων επηρεαζόμενων 
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ορισθέντων διαχειριστών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, 
και περιορισμένου αριθμού των κύριων 
επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών. 
Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ
εκπονεί προτάσεις κωδικών δικτύου στους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.

ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων τρίτων 
διαχειριστών αγοράς, και οποιασδήποτε 
άλλης εξωτερικής πηγής 
εμπειρογνωμοσύνης από τον ακαδημαϊκό 
κόσμο ή οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών. Ο Οργανισμός εκπονεί προτάσεις 
κωδίκων δικτύου στους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 άρθρο
παράγραφο 1 κατόπιν σχετικού αιτήματος 
της Επιτροπής σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εισάγει έναν ευρωπαϊκό φορέα για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής στα άρθρα 49-51. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον εν λόγω φορέα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ και ΔΣΔ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

Τροπολογία 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται στον 
κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ
συγκαλεί συντακτική επιτροπή για να τον
υποστηρίζει στη διαδικασία εκπόνησης 
κωδίκων δικτύου. Η συντακτική επιτροπή 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των 
ορισθέντων διαχειριστών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, 
και περιορισμένου αριθμού των κύριων 
επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών. 
Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 

9. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
συγκαλεί επιτροπή ενδιαφερομένων 
μερών για να το υποστηρίζει στη 
διαδικασία εκπόνησης κωδίκων δικτύου. Η 
επιτροπή ενδιαφερομένων μερών
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού και λοιπών επηρεαζόμενων 
ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για τον κώδικα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των ορισθέντων 
διαχειριστών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
των χρηστών του συστήματος, σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, τεχνικών οργάνων 
και ενώσεων καταναλωτών. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας εκπονεί προτάσεις 
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παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ
εκπονεί προτάσεις κωδικών δικτύου στους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.

κωδίκων δικτύου στους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Τροπολογία 1505
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
ή, εφόσον έτσι αποφασίζεται στον 
κατάλογο προτεραιοτήτων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ
συγκαλεί συντακτική επιτροπή για να τον
υποστηρίζει στη διαδικασία εκπόνησης 
κωδίκων δικτύου. Η συντακτική επιτροπή 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των 
ορισθέντων διαχειριστών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, 
και περιορισμένου αριθμού των κύριων 
επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών.
Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή, 
εφόσον έτσι αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ

9. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
συγκαλεί επιτροπή ενδιαφερομένων 
μερών για να το υποστηρίζει στη 
διαδικασία εκπόνησης κωδίκων δικτύου. Η 
επιτροπή ενδιαφερομένων μερών
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του 
Οργανισμού και λοιπών επηρεαζόμενων 
ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για τον κώδικα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των ορισθέντων 
διαχειριστών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
των χρηστών του συστήματος, σχετικών 
κλαδικών ενώσεων, τεχνικών οργάνων 
και ενώσεων καταναλωτών. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας εκπονεί προτάσεις 
κωδίκων δικτύου στους τομείς που 
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εκπονεί προτάσεις κωδικών δικτύου στους 
τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.

αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Or. en

Τροπολογία 1506
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, υποβάλλει τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρότασης. Για 
την πρόταση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 
πρότασης υπό την καθοδήγηση του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή του φορέα 
ΔΣΔ της ΕΕ και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά το έγγραφο που 
πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή.

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς. Εντός τεσσάρων 
μηνών από την παραλαβή, ο Οργανισμός 
παρέχει τον αναθεωρημένο κώδικα 
δικτύου στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ. Αν 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή ο 
φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαφωνεί με τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου, συγκαλεί 
τη συντακτική επιτροπή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 9 για να να παρέχει 
υποστήριξη κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης του αναθεωρημένου κώδικα 
δικτύου. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ 
παρέχει τις απόψεις του σχετικά με τον 
αναθεωρημένα κώδικα δικτύου και 
υποβάλλει εκ νέου στον Οργανισμό τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή. Ο Οργανισμός
υποβάλλει τον αναθεωρημένο κώδικα 
δικτύου στην Επιτροπή εντός ενός μηνός
από την ημερομηνία παραλαβής της 
αναθεωρημένης πρότασης. Για την 
πρόταση που υποβάλλεται στην Επιτροπή, 
ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις απόψεις 
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που κατατέθηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη κατά την κατάρτιση της πρότασης 
υπό την καθοδήγηση του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ και διεξάγει επίσημη διαβούλευση 
με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη όσον 
αφορά το έγγραφο που πρόκειται να 
υποβληθεί στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, υποβάλλει τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρότασης. Για 
την πρόταση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 
πρότασης υπό την καθοδήγηση του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή του 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά το έγγραφο που 
πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή.

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου που εκπονήθηκε από το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
σύμφωνος με τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές-πλαίσιο και συμβάλλει στην 
ενοποίηση της αγοράς, την αποφυγή 
διακρίσεων, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και την αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς, υποβάλλει τον αναθεωρημένο 
κώδικα δικτύου στην Επιτροπή εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
πρότασης. Για την πρόταση που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 
κατατέθηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη κατά την κατάρτιση της πρότασης 
υπό την καθοδήγηση του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά το έγγραφο που 
πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες. Επιπλέον, προκειμένου να 
διευκρινιστούν οι ξεχωριστοί ρόλοι και οι ευθύνες για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου, οι 
διατάξεις για τους κώδικες δικτύου που σχετίζονται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει να 
μεταφερθούν σε άλλο εδάφιο. Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου περιορίζεται 
στους κώδικες δικτύου που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΔΔΣΜ-ηλ.

Τροπολογία 1508
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, υποβάλλει τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρότασης. Για 
την πρόταση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 
πρότασης υπό την καθοδήγηση του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή του 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά το έγγραφο που 
πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή.

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου που εκπονήθηκε από το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και 
διασφαλίζει ότι ο κώδικας δικτύου είναι 
σύμφωνος με τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές-πλαίσιο και συμβάλλει στην 
ενοποίηση της αγοράς, την αποφυγή
διακρίσεων, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και την αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς, υποβάλλει τον αναθεωρημένο 
κώδικα δικτύου στην Επιτροπή εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
πρότασης. Για την πρόταση που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 
κατατέθηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη κατά την κατάρτιση της πρότασης 
υπό την καθοδήγηση του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά το έγγραφο που 
πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1509
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ο Οργανισμός αναθεωρεί τον 
κώδικα δικτύου και διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, υποβάλλει τον 
αναθεωρημένο κώδικα δικτύου στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρότασης. Για 
την πρόταση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 
πρότασης υπό την καθοδήγηση του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή του 
φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά το 
έγγραφο που πρόκειται να υποβληθεί στην 
Επιτροπή.

10. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι ο 
κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο 
και συμβάλλει στην καλύτερη ενοποίηση 
της αγοράς υψηλών επιπέδων ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από μεταβλητές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς και υποβάλλει το 
σχέδιο κώδικα δικτύου στην Επιτροπή 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της γνωμοδότησης. Για την 
πρόταση που υποβάλλεται στην Επιτροπή, 
ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις απόψεις 
που κατατέθηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη κατά την κατάρτιση της πρότασης.

Or. en

Τροπολογία 1510
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν 
έχουν εκπονήσει κώδικα δικτύου εντός 
της προθεσμίας που έχει θέσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 η Επιτροπή 
μπορεί να καλεί τον Οργανισμό να 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου βάσει 
της σχετικής κατευθυντήριας γραμμής-

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχει εκπονήσει 
γνωμοδότηση εντός της προθεσμίας που 
έχει θέσει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, η Επιτροπή μπορεί να καλεί 
τον Οργανισμό να εκπονήσει σχέδιο 
κώδικα δικτύου βάσει της σχετικής 
κατευθυντήριας γραμμής-πλαίσιο, χωρίς 
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πλαίσιο. Ο Οργανισμός μπορεί να αρχίσει 
περαιτέρω διαβούλευση κατά την 
εκπόνηση σχεδίου κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Ο 
Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κώδικα 
δικτύου το οποίο έχει εκπονήσει σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο στην 
Επιτροπή και μπορεί να εισηγηθεί την 
έγκρισή του.

τη γνωμοδότηση του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο Οργανισμός μπορεί να 
αρχίσει περαιτέρω διαβούλευση κατά την 
εκπόνηση σχεδίου κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Ο 
Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κώδικα 
δικτύου το οποίο έχει εκπονήσει σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο στην 
Επιτροπή και μπορεί να εισηγηθεί την 
έγκρισή του.

Or. en

Τροπολογία 1511
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν 
έχουν εκπονήσει κώδικα δικτύου εντός της 
προθεσμίας που έχει θέσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 η Επιτροπή 
μπορεί να καλεί τον Οργανισμό να 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου βάσει 
της σχετικής κατευθυντήριας γραμμής-
πλαίσιο. Ο Οργανισμός μπορεί να αρχίσει 
περαιτέρω διαβούλευση κατά την 
εκπόνηση σχεδίου κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Ο 
Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κώδικα 
δικτύου το οποίο έχει εκπονήσει σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο στην 
Επιτροπή και μπορεί να εισηγηθεί την 
έγκρισή του.

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχει εκπονήσει κώδικα 
δικτύου εντός της προθεσμίας που έχει 
θέσει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 η Επιτροπή μπορεί να καλεί 
τον Οργανισμό να εκπονήσει σχέδιο 
κώδικα δικτύου βάσει της σχετικής 
κατευθυντήριας γραμμής-πλαίσιο. Ο 
Οργανισμός μπορεί να αρχίσει περαιτέρω 
διαβούλευση κατά την εκπόνηση σχεδίου 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Ο Οργανισμός υποβάλλει το 
σχέδιο κώδικα δικτύου το οποίο έχει 
εκπονήσει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο στην Επιτροπή και μπορεί να 
εισηγηθεί την έγκρισή του.

Or. en

Τροπολογία 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 55 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν 
έχουν εκπονήσει κώδικα δικτύου εντός της 
προθεσμίας που έχει θέσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 η Επιτροπή 
μπορεί να καλεί τον Οργανισμό να 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου βάσει 
της σχετικής κατευθυντήριας γραμμής-
πλαίσιο. Ο Οργανισμός μπορεί να αρχίσει 
περαιτέρω διαβούλευση κατά την 
εκπόνηση σχεδίου κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Ο 
Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κώδικα 
δικτύου το οποίο έχει εκπονήσει σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο στην 
Επιτροπή και μπορεί να εισηγηθεί την 
έγκρισή του.

11. Όταν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχει εκπονήσει κώδικα 
δικτύου εντός της προθεσμίας που έχει 
θέσει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 η Επιτροπή μπορεί να καλεί 
τον Οργανισμό να εκπονήσει σχέδιο 
κώδικα δικτύου βάσει της σχετικής 
κατευθυντήριας γραμμής-πλαίσιο. Ο 
Οργανισμός μπορεί να αρχίσει περαιτέρω 
διαβούλευση κατά την εκπόνηση σχεδίου 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Ο Οργανισμός υποβάλλει το 
σχέδιο κώδικα δικτύου το οποίο έχει 
εκπονήσει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο στην Επιτροπή και μπορεί να 
εισηγηθεί την έγκρισή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες. Επιπλέον, προκειμένου να 
διευκρινιστούν οι ξεχωριστοί ρόλοι και οι ευθύνες για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου, οι 
διατάξεις για τους κώδικες δικτύου που σχετίζονται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει να 
μεταφερθούν σε άλλο εδάφιο. Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου περιορίζεται 
στους κώδικες δικτύου που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΔΔΣΜ-ηλ.

Τροπολογία 1513
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή ο 
φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει 
κώδικα δικτύου ή ο Οργανισμός δεν έχει 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 11 του 

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που ο 
Οργανισμός δεν έχει εκπονήσει σχέδιο 
κώδικα δικτύου όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, ή 
κατόπιν συστάσεως του Οργανισμού 
σύμφωνα με την παράγραφο 10 του 
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παρόντος άρθρου, ή κατόπιν συστάσεως 
του Οργανισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, έναν 
ή περισσότερους κώδικες δικτύου στους 
τομείς που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1.

παρόντος άρθρου, έναν ή περισσότερους 
κώδικες δικτύου στους τομείς που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1514
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή ο 
φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει 
κώδικα δικτύου ή ο Οργανισμός δεν έχει 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 11 του 
παρόντος άρθρου, ή κατόπιν συστάσεως 
του Οργανισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, έναν 
ή περισσότερους κώδικες δικτύου στους 
τομείς που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1.

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει 
αναπτύξει κώδικα δικτύου ή ο Οργανισμός 
δεν έχει εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11 του 
παρόντος άρθρου, ή κατόπιν συστάσεως 
του Οργανισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, έναν 
ή περισσότερους κώδικες δικτύου στους 
τομείς που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή ο 
φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει 

12. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, με 
δική της πρωτοβουλία, σε περίπτωση που 
το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή ο 
Οργανισμός δεν έχουν αναπτύξει κώδικα 
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κώδικα δικτύου ή ο Οργανισμός δεν έχει 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 11 του 
παρόντος άρθρου, ή κατόπιν συστάσεως 
του Οργανισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, έναν 
ή περισσότερους κώδικες δικτύου στους 
τομείς που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1.

δικτύου ή ο Οργανισμός δεν έχει 
εκπονήσει σχέδιο κώδικα δικτύου όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 11 του 
παρόντος άρθρου, ή κατόπιν συστάσεως 
του Οργανισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, έναν 
ή περισσότερους κώδικες δικτύου στους 
τομείς που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Όταν η Επιτροπή προτείνει την 
έγκριση κώδικα δικτύου με δική της 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους ως προς το σχέδιο 
κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο 
τουλάχιστον μηνών.

13. Όταν η Επιτροπή προτείνει την 
έγκριση κώδικα δικτύου με δική της 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους ως 
προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί 
διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών.

Or. en

Τροπολογία 1517
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Όταν η Επιτροπή προτείνει την 
έγκριση κώδικα δικτύου με δική της 

13. Όταν η Επιτροπή προτείνει την 
έγκριση κώδικα δικτύου με δική της 
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πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους ως προς το σχέδιο 
κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο 
τουλάχιστον μηνών.

πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους ως 
προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί 
διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών.

Or. en

Τροπολογία 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Εφόσον το αντικείμενο του 
κώδικα δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη 
λειτουργία του συστήματος διανομής και 
είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα 
μεταφοράς, και εφόσον έτσι 
αποφασίζεται στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ο Οργανισμός υποβάλλει 
πρόταση για κώδικα δικτύου στην 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες. Ο Οργανισμός συγκαλεί επιτροπή 
ενδιαφερομένων μερών για να τον 
υποστηρίζει στη διαδικασία εκπόνησης 
κωδίκων δικτύου. Η επιτροπή 
ενδιαφερομένων μερών απαρτίζεται από 
εκπροσώπους του Οργανισμού, του 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών 
επηρεαζόμενων ενδιαφερομένων μερών 
που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τον 
κώδικα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων 
των διαχειριστών συστημάτων διανομής, 
των ορισθέντων διαχειριστών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, των χρηστών του 
συστήματος, σχετικών κλαδικών 
ενώσεων, τεχνικών οργάνων και 
πλατφορμών καταναλωτών. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει ότι ο κώδικας 
δικτύου είναι σύμφωνος με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και 
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συμβάλλει στην ενοποίηση της αγοράς, 
την αποφυγή διακρίσεων, τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς και υποβάλλει τον 
κώδικα δικτύου στην Επιτροπή. Για την 
πρόταση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που κατατέθηκαν από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση 
της πρότασης και διεξάγει επίσημη 
διαβούλευση με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά το 
έγγραφο που πρόκειται να υποβληθεί στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία εξηγεί τη διαδικασία εκπόνησης κωδίκων δικτύου που σχετίζονται 
με το δίκτυο διανομής. Απουσία φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, ο ACER θα πρέπει να συντάσσει κώδικες 
δικτύου σχετικά με τα δίκτυα διανομής και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ο ACER θα 
πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσία να συγκαλεί τις «συντακτικές επιτροπές» (που 
μετονομάστηκαν σε «επιτροπές ενδιαφερομένων μερών») για να τον υποστηρίζουν κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης κωδίκων δικτύου.

Τροπολογία 1519
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το 
δικαίωμα της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 57. Δεν θίγει 
επίσης τη δυνατότητα του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας να εκπονεί μη 
δεσμευτικές οδηγίες στους τομείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον 
αυτές δεν αφορούν τομείς που καλύπτονται 
από αίτημα που του απευθύνει η Επιτροπή. 
Αυτές οι οδηγίες υποβάλλονται στον 
Οργανισμό προς γνωμοδότηση. Η εν λόγω 

14. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το 
δικαίωμα της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 57. Δεν θίγει 
επίσης τη δυνατότητα του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ να εκπονούν μη δεσμευτικές
οδηγίες στους τομείς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, εφόσον αυτές δεν 
αφορούν τομείς που καλύπτονται από 
αίτημα που του απευθύνει η Επιτροπή. 
Αυτές οι οδηγίες υποβάλλονται στον 
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γνωμοδότηση λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

Οργανισμό προς γνωμοδότηση. Η εν λόγω 
γνωμοδότηση λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και 
από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εισάγει έναν ευρωπαϊκό φορέα για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής στα άρθρα 49-51. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον εν λόγω φορέα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ και ΔΣΔ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

Τροπολογία 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά την 
τροποποίηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55. Είναι 
επίσης δυνατό να προτείνονται 
τροποποιήσεις από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση για το γενικό πολιτικό πλαίσιο 
πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον 
αφορά την τροποποίηση κωδίκων δικτύου 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55. 
Είναι επίσης δυνατό να προτείνονται 
τροποποιήσεις από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1521
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
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εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά την 
τροποποίηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55. Είναι 
επίσης δυνατό να προτείνονται 
τροποποιήσεις από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2
όσον αφορά την τροποποίηση κωδίκων 
δικτύου σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 55. Είναι επίσης δυνατό να 
προτείνονται τροποποιήσεις από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1522
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά την 
τροποποίηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55. Είναι 
επίσης δυνατό να προτείνονται 
τροποποιήσεις από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 63 όσον αφορά την τροποποίηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55. Είναι επίσης 
δυνατό να προτείνονται τροποποιήσεις από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον 
κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης 
εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες 
περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή 
άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» 
χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα 
θέματα.
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Τροπολογία 1523
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά την 
τροποποίηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55. Είναι 
επίσης δυνατό να προτείνονται 
τροποποιήσεις από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 63 όσον αφορά την τροποποίηση 
κωδίκων δικτύου σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55. Είναι επίσης 
δυνατό να προτείνονται τροποποιήσεις από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1524
Fulvio Martusciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και 
των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των χρηστών του 
δικτύου και των καταναλωτών, δύνανται 
να προτείνουν στον Οργανισμό σχέδια 
τροποποιήσεων για οποιονδήποτε κώδικα 
δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, 
ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 1525
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και 
των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής, των χρηστών 
του δικτύου και των καταναλωτών, 
δύνανται να προτείνουν στον Οργανισμό 
σχέδια τροποποιήσεων για οποιονδήποτε 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55. 
Επίσης, ο Οργανισμός με δική του 
πρωτοβουλία μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προσθήκη του νέου φορέα ΔΣΔ, θα πρέπει να αναφέρονται στο σημείο αυτό 
και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής.

Τροπολογία 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και 
των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής, των χρηστών 
του δικτύου και των καταναλωτών, 
δύνανται να προτείνουν στον Οργανισμό 
σχέδια τροποποιήσεων για οποιονδήποτε 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55. 
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Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

Επίσης, ο Οργανισμός με δική του 
πρωτοβουλία μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση.

Τροπολογία 1527
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 
ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και 
των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής, των 
χρηστών του δικτύου και των 
καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της 

2. Πρόσωπα που ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, 
περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας, των διαχειριστών 
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ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και 
των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

συστημάτων μεταφοράς, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής, των 
χρηστών του δικτύου και των 
καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν 
στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων 
για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο 
Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία 
μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία προωθεί τη συνοχή με λοιπές τροπολογίες.

Τροπολογία 1529
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ως 
κατευθυντήρια γραμμή στους τομείς όπου 
οι εν λόγω πράξεις θα μπορούσαν επίσης 
να εκπονηθούν δυνάμει της διαδικασίας 
του κώδικα δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ως 
κατευθυντήριες γραμμές στους τομείς 
όπου οι εν λόγω πράξεις θα μπορούσαν 
επίσης να εκπονηθούν δυνάμει της 
διαδικασίας του κώδικα δικτύου σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 1. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται ως 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1530
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ως 
κατευθυντήρια γραμμή στους τομείς όπου 
οι εν λόγω πράξεις θα μπορούσαν επίσης 
να εκπονηθούν δυνάμει της διαδικασίας 
του κώδικα δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
εκτελεστική πράξη ως κατευθυντήρια 
γραμμή στους τομείς όπου οι εν λόγω 
πράξεις θα μπορούσαν επίσης να 
εκπονηθούν δυνάμει της διαδικασίας του 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον 
κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης 
εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες 
περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή 
άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» 
χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα 
θέματα.

Τροπολογία 1531
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ως 
κατευθυντήρια γραμμή στους τομείς όπου 
οι εν λόγω πράξεις θα μπορούσαν επίσης 
να εκπονηθούν δυνάμει της διαδικασίας 
του κώδικα δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει μια 
εκτελεστική πράξη ως κατευθυντήρια 
γραμμή στους τομείς όπου οι εν λόγω 
πράξεις θα μπορούσαν επίσης να 
εκπονηθούν δυνάμει της διαδικασίας του 
κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1532
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
διανομής και μεταφοράς και καθεστώτων 
σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνονται η 
επίπτωση του μηχανισμού αντιστάθμισης 
διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς 
στα τέλη εθνικού δικτύου καθώς και τα 
κατάλληλα και αποτελεσματικά σήματα 
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16.

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
διανομής και μεταφοράς και καθεστώτων 
σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνονται η 
επίπτωση του μηχανισμού αντιστάθμισης 
διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς 
στα τέλη εθνικού δικτύου, η αποφυγή 
χρεώσεων που δεν αντικατοπτρίζουν το 
κόστος και το κέρδος των ενεργών 
καταναλωτών, καθώς και τα κατάλληλα 
και αποτελεσματικά σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης, με εξαίρεση τους 
ενεργούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διατάξεις και τις τροπολογίες του 
άρθρου 16.

Τροπολογία 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
διανομής και μεταφοράς και καθεστώτων 
σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνονται η 
επίπτωση του μηχανισμού αντιστάθμισης 
διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς 
στα τέλη εθνικού δικτύου καθώς και τα 

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
μεταφοράς και καθεστώτων σύνδεσης 
όπου συμπεριλαμβάνονται η επίπτωση του 
μηχανισμού αντιστάθμισης διαχειριστών 
συστημάτων διαμεταφοράς στα τέλη 
εθνικού δικτύου καθώς και τα κατάλληλα 
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κατάλληλα και αποτελεσματικά σήματα 
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16.

και αποτελεσματικά σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης, σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων, δεν δικαιολογείται 
κώδικας δικτύου σε τιμολόγια διανομής, δεδομένου του χαμηλού διασυνοριακού αντίκτυπού 
τους και της ισχυρής διασύνδεσής τους με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 1534
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
διανομής και μεταφοράς και καθεστώτων 
σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνονται η 
επίπτωση του μηχανισμού αντιστάθμισης 
διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς 
στα τέλη εθνικού δικτύου καθώς και τα 
κατάλληλα και αποτελεσματικά σήματα 
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16.

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
μεταφοράς και καθεστώτων σύνδεσης 
όπου συμπεριλαμβάνονται η επίπτωση του 
μηχανισμού αντιστάθμισης διαχειριστών 
συστημάτων διαμεταφοράς στα τέλη 
εθνικού δικτύου καθώς και τα κατάλληλα 
και αποτελεσματικά σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης, σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εναλλακτική διατύπωση είναι σύμφωνη με τη θέση μας σχετικά με την 
εναρμόνιση των τιμολογίων διανομής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 55 του κανονισμού.

Τροπολογία 1535
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
διανομής και μεταφοράς και καθεστώτων 
σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνονται η 
επίπτωση του μηχανισμού αντιστάθμισης 
διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς 
στα τέλη εθνικού δικτύου καθώς και τα 
κατάλληλα και αποτελεσματικά σήματα 
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16.

Στις κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης 
δυνατόν να καθορίζονται κατάλληλοι 
κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς, την 
αποθήκευση ενέργειας και τους πελάτες 
(φορτίο) δυνάμει των εθνικών τιμολογίων 
μεταφοράς και καθεστώτων σύνδεσης 
όπου συμπεριλαμβάνονται η επίπτωση του 
μηχανισμού αντιστάθμισης διαχειριστών 
συστημάτων διαμεταφοράς στα τέλη 
εθνικού δικτύου καθώς και τα κατάλληλα 
και αποτελεσματικά σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης, σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 1536
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες παροχής επενδυτικών κινήτρων 
για δυναμικότητα γραμμών διασύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης·

β) λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες παροχής επενδυτικών κινήτρων 
για δυναμικότητα γραμμών διασύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας 
και των σημάτων γεωγραφικής 
διαφοροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
κατά περίπτωση.

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 1538
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
κατά περίπτωση.

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εισάγει έναν ευρωπαϊκό φορέα για τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής στα άρθρα 49-51. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον εν λόγω φορέα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη του παρόντος άρθρου και ιδίως όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ και ΔΣΔ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

Τροπολογία 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
κατά περίπτωση.

7. Κατά την έκδοση ή την 
τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά 
περίπτωση

Or. en

Τροπολογία 1540
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβλέπουν λεπτομερέστερα μέτρα

Δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβλέπουν λεπτομερέστερα μέτρα ή πιο 
αποδοτικές λύσεις της αγοράς

Or. en

Τροπολογία 1541
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν σε ισχύ ή 
να θεσπίζουν μέτρα τα οποία περιέχουν 
διατάξεις λεπτομερέστερες από εκείνες 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, στις κατευθυντήριες γραμμές 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 ή στους 
κώδικες δικτύου που αναφέρονται στο 
άρθρο 55, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω μέτρα δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
αποτελεσματικότητα της ενωσιακής 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να διατηρούν σε ισχύ ή 
να θεσπίζουν μέτρα τα οποία περιέχουν 
λεπτομερέστερες διατάξεις και/ή μέτρα 
που περιλαμβάνουν λύσεις της αγοράς πιο 
αποδοτικές από πλευράς επίτευξης των 
συνολικών στόχων του παρόντος 
κανονισμού που καθορίζονται στο άρθρο 
1 από εκείνες που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, στις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 57 ή 
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νομοθεσίας. στους κώδικες δικτύου που αναφέρονται 
στο άρθρο 55, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εν λόγω μέτρα δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
αποτελεσματικότητα της ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 1542
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επένδυση πρέπει να αυξάνει τον 
ανταγωνισμό στην προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας·

α) η επένδυση πρέπει να αυξάνει τον 
ανταγωνισμό στην προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας και, όσον αφορά τα έργα που 
ανατίθενται μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019, πρέπει συγκεκριμένα να έχουν 
συμπεριλάβει την αποθήκευση ενέργειας 
σε ένα ή και στα δύο άκρα της γραμμής 
διασύνδεσης σε περίπτωση που η 
αποθήκευση ενέργειας παρέχει 
εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους 
αντί των επενδύσεων στη δυναμικότητα 
διασύνδεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται εγγενώς με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε διατάξεις 
που τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή

Τροπολογία 1543
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση απαλλαγής που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνεται, 

Η απόφαση απαλλαγής που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνεται, 
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κατά περίπτωση, από τις ρυθμιστικές αρχές 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Μια 
απαλλαγή μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή 
μέρος της δυναμικότητας της νέας 
γραμμής διασύνδεσης ή της υφιστάμενης 
γραμμής διασύνδεσης με σημαντικά 
αυξημένη δυναμικότητα.

κατά περίπτωση, από τις ρυθμιστικές αρχές 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Μια 
απαλλαγή μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή 
μέρος της δυναμικότητας ή της 
συμβατικής δυναμικότητας αποθήκευσης 
ενέργειας της νέας γραμμής διασύνδεσης ή 
της υφιστάμενης γραμμής διασύνδεσης με 
σημαντικά αυξημένη δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται εγγενώς με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε διατάξεις 
που τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή

Τροπολογία 1544
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν λαμβάνεται απόφαση απαλλαγής, 
λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη η 
ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη 
διάρκεια της απαλλαγής και την άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στη γραμμή 
διασύνδεσης. Όταν λαμβάνεται απόφαση 
για τους όρους αυτούς, λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη η προς δημιουργία πρόσθετη 
δυναμικότητα ή η μεταβολή της 
υφιστάμενης δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
συνθήκες.

Όταν λαμβάνεται απόφαση απαλλαγής, 
λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη η 
ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη 
διάρκεια της απαλλαγής και την άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στη γραμμή 
διασύνδεσης. Όταν λαμβάνεται απόφαση 
για τους όρους αυτούς, λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη η προς δημιουργία πρόσθετη 
δυναμικότητα ή συμβατική δυναμικότητα 
αποθήκευσης ενέργειας ή η μεταβολή της 
υφιστάμενης δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται εγγενώς με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε διατάξεις 
που τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή

Τροπολογία 1545
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Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 63 σχετικά με την 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή των όρων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και να καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει 
να τηρείται για την εφαρμογή των 
παραγράφων 4, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος 
άρθρου.

11. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των όρων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να 
καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να 
τηρείται για την εφαρμογή των 
παραγράφων 4, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60α

Συνεργασία με τρίτες χώρες

Παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, η 
Επιτροπή αναπτύσσει μηχανισμούς για 
την ενίσχυση της συνεργασίας και της 
ενοποίησης της αγοράς με τρίτες χώρες 
οι οποίες συνδέονται φυσικά με την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών της Ενεργειακής Ένωσης, θα πρέπει να 
επιδιωχθεί συνεργασία με κατάλληλες τρίτες χώρες που συνδέονται φυσικά με την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Κάτι τέτοιο ωφελεί όλα τα μέρη και μπορεί να συμβάλλει στην 
ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης, την ενεργειακή απόδοση και τη μετάβαση σε ενεργειακό 
μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
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Τροπολογία 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61α

Συμμετοχή τρίτων χωρών

1. Οι τρίτες χώρες μπορούν να 
συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εφόσον έχουν 
συνάψει συμφωνίες με την Ένωση με τις 
οποίες έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν 
τουλάχιστον τα εξής:

α) τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον 
[κανονισμό για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και στις κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού]·

β) τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην [οδηγία 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας]·

γ) τους κανόνες για τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 
109 της ΣΛΕΕ·

δ) τους κανόνες για τη συντονισμένη 
εποπτεία της ακεραιότητας και της 
διαφάνειας στην αγορά όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών 
πράξεων για την αγορά που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού·

ε) τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως 
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κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ)· και της 
οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η 
οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων·

στ) περιβαλλοντικούς κανόνες που έχουν 
σημασία για τον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας· και

ζ) κανόνες για τη διοικητική επιβολή και 
τη δικαστική εποπτεία της συνεργασίας 
στην εσωτερική αγορά με την ΕΕ, που 
παρέχουν επιβολή και δικαστικό έλεγχο 
των κανόνων του παρόντος κανονισμού 
και των κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού είτε στην Επιτροπή είτε 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε συγκεκριμένο μη εγχώριο 
όργανο επιβολής και ουδέτερο μη εγχώριο 
δικαστικό ή διαιτητικό όργανο που είναι 
ανεξάρτητο από την αντίστοιχη τρίτη 
χώρα.

2. Σε περίπτωση που δεν έχει συναφθεί 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και τρίτης 
χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η 
λειτουργία του συστήματος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, ο 
περιορισμός των ροών ηλεκτρικής 
ενέργειας από την αντίστοιχη τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.
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Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Τροπολογία 1548
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων 
υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1549
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων 
υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος 
άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εναλλακτική διατύπωση είναι σύμφωνα με τα επιχειρήματά μας για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η 
μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται 
από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν 
καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος 
δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, 
δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που 
θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα θέματα.

Τροπολογία 1550
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 59 
παράγραφος 11 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. en

Τροπολογία 1551
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 ανατίθεται 

2. Η εξουσία έκδοσης εκτελεστικών
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3, στο άρθρο 46 παράγραφος 
4, στο άρθρο 55 παράγραφος 1, στο άρθρο 
56 παράγραφοι 1 και 4 και στο άρθρο 59 
παράγραφος 11 ανατίθεται στην Επιτροπή 
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στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος].

για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εναλλακτική διατύπωση είναι σύμφωνα με τα επιχειρήματά μας για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η 
μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται 
από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν 
καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος 
δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, 
δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που 
θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα θέματα.

Τροπολογία 1552
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος].

2. Η εξουσία έκδοσης εκτελεστικών
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3, στο άρθρο 46 παράγραφος 
4, στο άρθρο 55 παράγραφος 1, στο άρθρο 
56 παράγραφοι 1 και 4 και στο άρθρο 59 
παράγραφος 11 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. en

Τροπολογία 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση που της έχει ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 1554
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 
1, στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 4 και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 11 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος τυχόν 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που έχει ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 31 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 59 
παράγραφος 11 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που έχει 
ήδη τεθεί σε ισχύ.
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Or. en

Τροπολογία 1555
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής 
συμφωνίας για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016.

4. Πριν από την έκδοση εκτελεστικής
πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από 
κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εναλλακτική διατύπωση είναι σύμφωνα με τα επιχειρήματά μας για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η 
μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται 
από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν 
καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος 
δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, 
δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που 
θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα θέματα.

Τροπολογία 1556
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής 

4. Πριν από την έκδοση εκτελεστικής
πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από 
κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 



PE610.751v01-00 124/135 AM\1134764EL.docx

EL

συμφωνίας για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016.

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1558
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
εκτελεστική πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εναλλακτική διατύπωση είναι σύμφωνα με τα επιχειρήματά μας για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός και η 
μορφή της χρήσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις περιπτώσεις που προτείνονται 
από την οδηγία και αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό. Από την πρόταση οδηγίας δεν 
καθίσταται σαφές ποιο ήταν το σκεπτικό της χρήσης εκτελεστικών πράξεων (π.χ. μορφότυπος 
δεδομένων στο άρθρο 24 της οδηγίας) ή σε άλλες περιπτώσεις της χρήσης κατ’ εξουσιοδότησης 
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πράξεων (άρθρο 61 σχετικά με τον ACER ή άρθρο 63 για τους κώδικες δικτύου). Ως εκ τούτου, 
δεν καθίσταται σαφές ποιος «κανόνας» χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί η μορφή πράξης που 
θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα θέματα.

Τροπολογία 1559
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
εκτελεστική πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 1560
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 3, το άρθρο 46 παράγραφος 4, 
το άρθρο 55 παράγραφος 1, το άρθρο 56 
παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 59 
παράγραφος 11 τίθεται σε ισχύ μόνο αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός περιόδου δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο, ή αν πριν από την εκπνοή 
αυτής της προθεσμίας τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 3, το άρθρο 46 παράγραφος 4 
και το άρθρο 59 παράγραφος 11 τίθεται σε 
ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο δεν εγείρει αντιρρήσεις 
εντός περιόδου δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, 
ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της 
προθεσμίας τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Or. en

Τροπολογία 1561
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63α

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Οι τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν 
στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας μόνο εφόσον έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ένωση με τις οποίες 
έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν 
τουλάχιστον τα εξής:

α) τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον
[κανονισμό για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και στις κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού]·

β) τα βασικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην [οδηγία 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας]·

γ) τους κανόνες για τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 
109 της ΣΛΕΕ·

δ) τους κανόνες για τη συντονισμένη 
εποπτεία της ακεραιότητας και της 
διαφάνειας στην αγορά όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών 
πράξεων για την αγορά που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού·
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ε) τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ)· και της 
οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η 
οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων·

στ) περιβαλλοντικούς κανόνες που έχουν 
σημασία για τον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας· και

ζ) κανόνες για τη διοικητική επιβολή και 
τη δικαστική εποπτεία της συνεργασίας 
στην εσωτερική αγορά με την ΕΕ, που 
παρέχουν επιβολή και δικαστικό έλεγχο 
των κανόνων του παρόντος κανονισμού
και των κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού είτε στην Επιτροπή είτε 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε συγκεκριμένο μη εγχώριο 
όργανο επιβολής και ουδέτερο μη εγχώριο 
δικαστικό ή διαιτητικό όργανο που είναι 
ανεξάρτητο από την αντίστοιχη τρίτη 
χώρα. 2. Σε περίπτωση που δεν έχει 
συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης 
και τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και σε περίπτωση που 
τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του 
συστήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα όπως, 
μεταξύ άλλων, ο περιορισμός των ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας από την αντίστοιχη 
τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
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electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Τροπολογία 1562
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64α

Επανεξέταση

Έως την 1η Ιουνίου 2025, η Επιτροπή 
επανεξετάζει και υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συνοδευόμενη ενδεχομένως 
από νομοθετική πρόταση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τις νέες διατάξεις, τα όρια και τις προθεσμίες εφαρμογής που εισάγονται σε 
σημαντικό αριθμό άρθρων του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα καθήκοντα 
παρακολούθησης που ανατίθενται στους διαφόρους παράγοντες, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί μια ημερομηνία αναθεώρησης του κανονισμού, ώστε να γίνουν οι πιθανές 
προσαρμογές και να ενσωματωθούν κατάλληλα οι μελλοντικές εξελίξεις.

Τροπολογία 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64α

Αναθεώρηση

Ο κανονισμός υπόκειται σε γενική 
αναθεώρηση το αργότερο έως το τέλος 
του 2024.

Or. en

Τροπολογία 1564
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1565
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 α. Η συντονισμένη ανάλυση 
ασφάλειας πραγματοποιείται με βάση ένα 
κοινό μοντέλο συστήματος σύμφωνα με 
το σημείο 2 και με βάση μια μεθοδολογία 
για τον σχεδιασμό συντονισμένων 
διορθωτικών ενεργειών που 
αναπτύσσεται από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς της σχετικής 
επιχειρησιακής περιφέρειας του 
συστήματος.

Or. en
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Τροπολογία 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 5 – σημείο 5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα εξοπλίζονται με τα συστήματα 
εποπτικού ελέγχου και απόκτησης 
δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο 
με την παρατηρησιμότητα που ορίζεται 
από την εφαρμογή του οριζόμενου 
σύμφωνα με το σημείο 4.1 ορίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. 8. Υπολογισμός της περιφερειακής 
δυναμικότητας εξισορρόπησης

Or. en

Τροπολογία 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 8 – σημείο 8.1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες 
υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών 
ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του κόστους 
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προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 8 – σημείο 8.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.2. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς της 
επιχειρησιακής περιφέρειας του 
συστήματος κατά την προμήθεια της 
απαιτούμενης ποσότητας δυναμικότητας 
εξισορρόπησης που προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το σημείο 8.1. Η προμήθεια 
δυναμικότητας εξισορρόπησης:

διαγράφεται

α) πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο 
επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο 
χρονικό πλαίσιο·

β) λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες 
υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών 
ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του κόστους 
προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 1570
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13.1. Αν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας αναθέσει αυτό το καθήκον, τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα 

13.1. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα προσδιορίζουν σενάρια 
περιφερειακής κρίσης για τις αντίστοιχες 
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προσδιορίζουν σενάρια περιφερειακής 
κρίσης σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
[κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης κινδύνων, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
862].

περιφέρειές τους σύμφωνα με τα κριτήρια 
που διατυπώνονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με 
την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων]. 
Τα σενάρια προσδιορίζονται με βάση 
τους κινδύνους για κάθε περιφέρεια, 
όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, 
φυσικές καταστροφές, ελλείψεις 
καυσίμων ή κακόβουλες επιθέσεις. Τα 
σενάρια παρέχουν τη βάση για τα 
περιφερειακά τμήματα των εθνικών 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1571
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13.1. Αν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας αναθέσει αυτό το καθήκον, τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα 
προσδιορίζουν σενάρια περιφερειακής 
κρίσης σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
[κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται 
με το έγγραφο COM(2016) 862].

13.1. Αν το ΕΔΔΣΜ-ηλ αναθέσει αυτό 
το καθήκον, τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα προσδιορίζουν 
σενάρια περιφερειακής κρίσης σύμφωνα
με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με 
την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 862].

Or. en

Τροπολογία 1572
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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13.1 α. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα συμβάλλουν στην εναρμόνιση των 
περιφερειακών μέτρων που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια 
ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων 
των κρατών μελών:

α) εκδίδοντας συστάσεις σχετικά με τα 
προκαταρκτικά εθνικά σχέδια 
ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων 
των σχετικών κρατών μελών σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του [κανονισμού σχετικά με 
την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων]·

β) λειτουργώντας ως το όργανο 
συντονισμού με σκοπό τη διευκόλυνση 
των συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών των σχετικών κρατών μελών 
σχετικά με περιφερειακά μέτρα που 
πρόκειται να συμπεριληφθούν στα εθνικά 
τους σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2 του [κανονισμού σχετικά 
με την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων].

Or. en

Τροπολογία 1573
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13.1 α. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμες 
εκτιμήσεις επάρκειας, ιδίως εποχιακές 
προβλέψεις επάρκειας, καθώς και 
εκτιμήσεις επάρκειας επόμενης 
εβδομάδας έως ενδοημερήσιας επάρκειας 
για τις αντίστοιχες περιφέρειές τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του [κανονισμού 
σχετικά με την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης κινδύνων]. Η 
βραχυπρόθεσμη εκτίμηση επάρκειας 
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συμπληρώνει τη μακροπρόθεσμη 
εκτίμηση επάρκειας πόρων, η οποία 
εξασφαλίζει συντονισμένη ευρωπαϊκή 
εκτίμηση επάρκειας με σκοπό την 
αξιολόγηση της ανάγκης μηχανισμών 
δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1574
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13.2. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα προετοιμάζουν και διενεργούν 
ετήσια προσομοίωση κρίσης σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 
του [κανονισμού σχετικά με την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
862].

13.2. Αν το ΕΔΔΣΜ-ηλ αναθέσει αυτό 
το καθήκον, τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα προετοιμάζουν και 
διενεργούν ετήσια προσομοίωση κρίσης σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 
του [κανονισμού σχετικά με την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
862].

Or. en

Τροπολογία 1575
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 13 – σημείο 13.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13.2 α. Πραγματοποιείται διαβούλευση με 
τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα 
κατά την ανάπτυξη μεθοδολογίας για 
βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας, 
καθώς και μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό των πλέον σχετικών 
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σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
περιφερειακό πλαίσιο σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του [κανονισμού σχετικά 
με την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων].

Or. en

Τροπολογία 1576
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Προσδιορισμός των αναγκών 
δυναμικότητας μεταφοράς.

13α (νέο) 1. Τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα παρέχουν στήριξη 
στους ΔΣΜ της επιχειρησιακής 
περιφέρειας του συστήματος σχετικά με 
τον προσδιορισμό των αναγκών 
δυναμικότητας μεταφοράς.

13α (νέο) 2. Τα περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα προτείνουν 
προτεραιότητες για επενδύσεις στο 
δίκτυο στους ΔΣΜ της επιχειρησιακής 
περιφέρειας του συστήματος με βάση 
τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α) μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας 
του συστήματος·

β) κατάσταση του διασυνδεδεμένου 
δικτύου·

γ) προσδιορισμένες διαρθρωτικές 
συμφορήσεις.

Or. en


	1134764EL.docx

