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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 401
Παράγραφος 22

22. επισημαίνει τα εμπειρικά προβλήματα που ανέκυψαν από τη λειτουργία του 
Μηχανισμού Ανταλλαγής Ενέργειας των Βορείων Χωρών (Nord Pool)· παρατηρεί 
ότι, καθόσον η τιμή χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται 
πάντοτε, ακόμα και στην περίπτωση της προερχόμενης από υδροηλεκτρικούς και 
πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, με βάση την τιμολόγηση του
ακριβότερου τρόπου παραγωγής και καθόσον τα δικαιώματα εκπομπής αυξάνουν
περαιτέρω την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας η παραγωγή της οποίας δεν απαιτεί 
δικαιώματα εκπομπής, η λειτουργία της αγοράς και η ανταλλαγή ενέργειας 
κατέληξαν σε αδικαιολόγητες αυξήσεις της τιμής της ενέργειας που καταβάλλει ο 
καταναλωτής·

Or. fi
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 402
Παράγραφος 22

22. επισύρει την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η εσωτερική αγορά
ενέργειας διανύει μεταβατική φάση και ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος
όσον αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς· σημειώνει, επιπλέον, ότι είναι 
απαραίτητη η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και η καθιέρωση 
ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου σε όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη υψηλού 
βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού·(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 403
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί ορθά και ότι για την αντιμετώπιση της νέας 
ενεργειακής πραγματικότητας δεν μπορούμε να βασιστούμε (διαγραφή) σε λύσεις 
που καθοδηγούνται από την αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό 
πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του 
εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, 
των ρυθμιστικών αρχών και των ενεργειακών επιχειρήσεων· ζητεί τη λήψη 
περαιτέρω ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την καθιέρωση της δημόσιας 
ιδιοκτησίας της ενεργειακής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου 
να τερματιστεί η συγκέντρωση ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό
συνθήκες καρτέλ στον ενεργειακό τομέα, ώστε να διασφαλισθεί ο βιώσιμος 
εφοδιασμός σε ενεργεία όλων των πληθυσμιακών ομάδων και η αποτελεσματική 
πρόληψη των περαιτέρω αδικαιολόγητων αυξήσεων της τιμής, ούτως ώστε να
διασφαλιστούν οι επενδύσεις·

Or. de
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Angelika Niebler

Τροπολογία 404
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η (διαγραφή) κοινοτική ενεργειακή αγορά 
εξακολουθεί να μην είναι πλήρως ελευθερωμένη και ότι είναι απαραίτητο να 
προχωρήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές και 
σταθερό πολιτικό πλαίσιο και μια ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά για τη επίτευξη 
υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, 
αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· 
(διαγραφή)· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με βάση αυτό το 
ιστορικό, να αξιολογήσουν με προσοχή την ανάγκη για ρυθμιστικές παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 405
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η (διαγραφή) κοινοτική ενεργειακή αγορά 
εξακολουθεί να μην είναι πλήρως ελευθερωμένη και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές και σταθερό 
πολιτικό πλαίσιο και μια ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά για τη επίτευξη υψηλού 
βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· (διαγραφή)· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με βάση αυτό το ιστορικό, να
αξιολογήσουν με προσοχή την ανάγκη για ρυθμιστικές παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 406
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο 
της κοινοτικής ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί, λόγω του ότι η διαφορετική 
εφαρμογή του από τα διάφορα κράτη μέλη οδήγησε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων 
που, μεταξύ άλλων, είναι ετερογενείς και ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
προσαρμοσθεί για να προωθηθούν οι επενδύσεις, για την αντιμετώπιση της νέας 
ενεργειακής πραγματικότητας και την κάλυψη της αυξανόμενης ενεργειακής 
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ζήτησης· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού 
βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να 
οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών και των 
παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αγορά που θα λειτουργεί 
εύρυθμα·

Or. it

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 407
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας βρίσκεται 
σε μεταβατική περίοδο και επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί
όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς και τη δημιουργία μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής
αγοράς, (διαγραφή) και πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για τη 
επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, 
αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· 
φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των 
ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί 
μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 408
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας βρίσκεται 
σε μεταβατική περίοδο και επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί
όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς και τη δημιουργία μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής
αγοράς, (διαγραφή) και πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για τη 
επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, 
αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· 
φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των 
ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί 
μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 409
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν είναι πλήρως ελευθερωμένο και, συνεπώς, να εφαρμόσουν 
τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της δεύτερης οδηγίας για το φυσικό αέριο και 
την ηλεκτρική ενέργεια· πιστεύει ότι χρειάζεται μια σαφής πολιτική δέσμευση για τη 
επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, 
αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· 
φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των 
ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί 
μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 410
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί ορθά και ότι ο ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας πρέπει να βελτιωθεί και πιστεύει ότι για την αντιμετώπιση της νέας 
ενεργειακής πραγματικότητας δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε λύσεις 
που καθοδηγούνται από την αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό 
πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του 
εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, 
των ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 411
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί αποτελεσματικά λόγω της διαφορετικής
υλοποίησης από πλευράς των κρατών μελών, με αποτέλεσμα εμβαλωματικές 
μεταρρυθμίσεις και ότι για την αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής πραγματικότητας 
δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε λύσεις που καθοδηγούνται από την 
αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού 
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βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να 
οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών και των 
παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αγορά που θα λειτουργεί 
εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 412
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί λόγω των διαφορετικών εφαρμογών από πλευράς 
κρατών μελών των διαφόρων οδηγιών της ΕΕ, και ότι για την αντιμετώπιση της 
νέας ενεργειακής πραγματικότητας δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε 
λύσεις που καθοδηγούνται από την αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό 
πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του 
εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, 
των ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 413
Παράγραφος 22

22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί ορθά και ότι για την αντιμετώπιση της νέας 
ενεργειακής πραγματικότητας δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε λύσεις 
που καθοδηγούνται από την αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό 
πλαίσιο για τη επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης 
σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του 
εφοδιασμού· φρονεί ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, 
των ρυθμιστικών αρχών και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια αγορά που θα λειτουργεί εύρυθμα· προτρέπει δε την Επιτροπή, 
δεδομένης της παρούσας κατάστασης με τις 25 χωριστές ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας στα κράτη μέλη, να ολοκληρώσει μια επισκόπηση του ρόλου των 
ρυθμιστικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογήσει πλήρως το 
ενδεχόμενο της ανάγκης για σύσταση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής·

Or. el
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Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 414
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. καλεί το Συμβούλιο κατά την εαρινή Διάσκεψη Κορυφής τον Μάρτιο του 2007, να 
προβεί σε ευρύτερη θεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό 
τομέα, προκειμένου η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς να ενταχθεί σε ένα 
σαφές πολιτικό πλαίσιο που επί του παρόντος δεν υπάρχει·

Or. en

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 415
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ που θα 
ενσωματώνει και την προοπτική συμπερίληψης και τρίτων κρατών, συμβάλλει
ουσιαστικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 416
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. επισημαίνει ότι η εφαρμογή και η συμμόρφωση στις σχετικές με την ενέργεια 
οδηγίες, έχει κομβική σημασία για την ενεργειακή κοινοτική πολίτικη· πιστεύει ότι 
η υλοποίηση των οδηγιών για την ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή,
σε περιπτώσεις διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού, στην αξιοποίηση ενός 
σχεδίου αλληλεγγύης που πρέπει να θεσπιστεί·

Or. nl

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 417
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το άρθρο 86 παράγραφος 3 για να αυξήσει
τις προσπάθειές της όσον αφορά τον διαχωρισμό της υποδομής φυσικού αερίου, 
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προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός στο τομέα των δικτύων διαμετακόμισης 
φυσικού αερίου και να δοθούν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανοίξουν τις 
αγορές και σε άλλους φορείς, πέρα από τους παραδοσιακούς προμηθευτές φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 418
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. σημειώνει ότι η πλήρης εναρμόνιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και η
επιβολή σε αυτές συνθηκών αγοράς, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αύξηση της 
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες όπου η ηλεκτρική ενέργεια, επί του 
παρόντος, είναι φθηνότερη απ' ό,τι σε χώρες με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
·

Or. fi

Τροπολογία: Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Νικόλαος Βακάλης, Lambert van 
Nistelrooij, Anders Wijkman

Τροπολογία 419
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα
όπου στα κράτη μέλη υπάρχουν 25 χωριστοί ρυθμιστικοί φορείς ενέργειας, να
ολοκληρώσει την αναθεώρηση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών σε κάθε κράτος 
μέλος, σε συνδυασμό με μια πλήρη αξιολόγηση της ενδεχόμενης ανάγκης για 
σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 420
Παράγραφος 23

23. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμιστικών 
δομών και η εκχώρηση των κατάλληλων εξουσιών στις εθνικές αρχές για την 
αντιμετώπιση των καρτέλ, καθώς και των αρχών εποπτείας της αγοράς ώστε να 
αποτρέπουν καταστάσεις δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης και για τη δημιουργία 
μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς, με σκοπό τη διασφάλιση προσιτού 
ενεργειακού εφοδιασμού· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι στηρίζει την έρευνα 
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που διενεργεί η Επιτροπή στη βιομηχανία και καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση
παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας, να αξιοποιεί με συνέπεια όλα τα διαθέσιμα 
μέσα·

Or. de

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 421
Παράγραφος 23

23. συγχαίρει την Επιτροπή για την έρευνα που διενήργησε στον τομέα της ενέργειας που 
έδειξε αποτυχία της ενεργειακής απελευθέρωσης, διαδεδομένη περιφρόνηση και 
παράκαμψη των κανόνων ελευθέρωσης, στεγανοποίηση της αγοράς στα
περισσότερα κράτη μέλη, πολύ περιορισμένο διασυνοριακό εμπόριο και, ως εκ
τούτου, υψηλές τιμές· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη μέτρων 
επιβολής, περιλαμβανομένων και των προστίμων, σε βάρος των εταιρειών που 
παραβαίνουν τους κανόνες του ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 422
Παράγραφος 24

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 423
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να μην αναζητήσουν λύσεις για υποτιθέμενα εθνικά 
συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού, που θα είναι σε βάρος μιας 
λειτουργικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς·

Or. de
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Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 424
Παράγραφος 24

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινηθεί κατά των κρατών μελών που προστατεύουν με 
αθέμιτους τρόπους τις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας, προτίθενται 
να ρυθμίσουν εκ νέου τις τελικές τιμές σε επίπεδο χαμηλότερο της αγοραίας τιμής,
ή επιχειρούν να εμποδίσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενέργειες που όλες πλήττουν
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Joan Calabuig Rull

Τροπολογία 425
Παράγραφος 24

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής 
ενεργειακής αγοράς με βάση τις αρχές του ανταγωνισμού, της αμοιβαιότητας και 
της προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό της διασφάλιση του εφοδιασμού·

Or. es

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 426
Παράγραφος 24 α (νέα)

24α. πιστεύει ότι η προώθηση μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής ενέργειας
μέσω διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών ενεργειακών εταιριών, αντί των 
απλώς μεγάλων εθνικών εταιρειών παραγωγής, είναι προς το συμφέρον της
βιωσιμότητας καθώς και της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 427
Παράγραφος 24 α (νέα)

24α. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μικρομεσαίες εταιρείες παραγωγής ενέργειας θα τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με 
τους μεγάλους παραγωγούς στην αγορά, με σκοπό την προστασία των 
καταναλωτών ενέργειας από τις επιπτώσεις των μονοπωλίων της αγοράς·
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Or. pl

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 428
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Nicole Fontaine και Dominique Vlasto

Τροπολογία 429
Παράγραφος 25

25. φρονεί ότι η ιδιαίτερη φύση της ενεργειακής πολιτικής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, των ρυθμιστικών μέτρων και των 
προσπαθειών που έχουν ως στόχο την καλύτερη επιβολή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς και την ικανοποίηση των εθνικών αναγκών εφοδιασμού και των 
αναγκών των καταναλωτών ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 430
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. καλεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (ΕΣΚ) να 
απορρίψει τις στρεβλώσεις της αγοράς που απορρέουν από τα ΕΣΚ και να επιμείνει 
στην εναρμόνιση των ΕΣΚ, πολλά από τα οποία, επί του παρόντος, υπονομεύουν 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. en
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 431
Παράγραφος 26

26. πιστεύει ότι, όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις που διασφαλίζουν
αξιόπιστο και σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό, έχει ζωτική σημασία να αρθεί η 
απαγόρευση επανεξαγωγής, που δεν συνάδει με τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τις
αρχές της κοινής αγοράς και περιπλέκει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης των τιμών
για όλους τους καταναλωτές, τόσο τους ιδιώτες όσο και τις βιομηχανίες·

Or. pl

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 432
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 433
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul και Dominique Vlasto 

Τροπολογία 434
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra 

Τροπολογία 435
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Τροπολογία 436
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που έχουν 
μακροπρόθεσμες προϋπάρχουσες συμβάσεις στον βαθμό που αυτές αποκλείουν τις 
αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 437
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει οδηγίες σχετικά με τις κατάλληλες μορφές
μακροπρόθεσμων συμβάσεων και τους όρους υπό τους οποίους οι ρυθμίσεις αυτές
είναι αποδεκτές·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 438
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει οδηγίες σχετικά με τις κατάλληλες μορφές
μακροπρόθεσμων συμβάσεων και τους όρους υπό τους οποίους οι ρυθμίσεις αυτές
είναι αποδεκτές·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 439
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. it

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 440
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 441
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που (διαγραφή) 
αποκλείουν τις αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 442
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των ιδιωτικών εταιρειών που 
έχουν μακροπρόθεσμες προϋπάρχουσες συμβάσεις οι οποίες αποκλείουν τις αγορές 
και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. de
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Τροπολογία: Joan Calabuig Rull

Τροπολογία 443
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που έχουν 
μακροπρόθεσμες προϋπάρχουσες συμβάσεις εφοδιασμού οι οποίες αποκλείουν τις 
αγορές και ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

Or. es

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 444
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα των μακροπρόθεσμων
συμβάσεων (συμβάσεις εφοδιασμού, συμβάσεις μεταφοράς και συμβάσεις 
πωλήσεων) με σκοπό την εξισορρόπηση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού, 
της ασφάλειας του εφοδιασμού και της εξομάλυνσης των διακυμάνσεων της τιμής· 

Or. fr

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 445
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει νέους τρόπους διαφοροποίησης του 
μελλοντικού ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, εφαρμόζοντας τους κανόνες 
ανταγωνισμού σε όλους τους φορείς της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 446
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή να αποθαρρύνει την υπογραφή απευθείας και διμερών 
συμφωνιών που εντάσσονται σε μια επιχειρηματική και εθνική λογική χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της κοινής ενεργειακής πολιτικής·

Or. it
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Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 447
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή να τερματίσει την πρακτική των ρυθμισμένων τιμών ενέργειας,
καθόσον αυτή υπονομεύει την καθαυτή ουσία των ανοιχτών αγορών ενέργειας·
καλεί, πάνω απ' όλα, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει όλα τα ρυθμισμένα
συστήματα τιμολόγησης της ενέργειας για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας,
καθόσον αυτά υπονομεύουν όχι μόνο την ενεργειακή αγορά της ΕΕ αλλά και την 
εσωτερική αγορά σε άλλους τομείς εμπορευμάτων· δέχεται ότι, ενδεχομένως, να 
μπορούσαν να ληφθούν ειδικά μέτρα για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας της 
ΕΕ, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αλλά τα μέτρα αυτά 
πρέπει να ληφθούν συντονισμένα σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τη ΓΔ
Ανταγωνισμού να υποβάλει μια σαφή δέσμη κριτηρίων που θα καθορίζουν τις
βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας που είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και την αξιοποίηση των κριτηρίων αυτών για την αξιολόγηση της
εγκυρότητας των ειδικών εθνικών καθεστώτων ενέργειας για τις βιομηχανίες 
εντάσεως ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 448
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή, κατά τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής ΕΕ, να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην εξαιρετική σημασία της κοινωνικής ευημερίας των 
άμεσων καταναλωτών ενέργειας σε ένα εντελώς απελευθερωμένο περιβάλλον·

Or. pl

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 449
Παράγραφος 27

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην (διαγραφή) ενεργειακή αγορά·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 450
Παράγραφος 27

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα ενεργειακή αγορά σε περίπτωση κατάχρησης της 
ισχύος στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 451
Παράγραφος 27

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα ενεργειακή αγορά σε περίπτωση κατάχρησης της 
ισχύος στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 452
Παράγραφος 27

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα ενεργειακή αγορά σε περίπτωση κατάχρησης της 
ισχύος στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 453
Παράγραφος 27

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα και την κατάντη ενεργειακή αγορά·

Or. en



PE 380.649v01-00 18/52 AM\635190EL.doc

EL

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 454
Παράγραφος 27 α (νέα)

27α. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα στον τομέα του 
ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα 
ενεργειακή αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 455
Παράγραφος 28

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη συνεργασία, 
διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών, μεταξύ άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των 
ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký 

Τροπολογία 456
Παράγραφος 28

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ 
άλλων και για την ανεξαρτησία που πρέπει να τελεί υπό την τακτική εποπτεία της 
Επιτροπής, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία· (διαγραφή)

Or. en



AM\635190EL.doc 19/52 PE 380.649v01-00

EL

Τροπολογία: Giles Chichester 

Τροπολογία 457
Παράγραφος 28

28. προτείνει την εναρμόνιση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών
που πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία· 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια,
(διαγραφή) τη δημοσιοποίηση και τη λογοδοσία καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών 
αρχών (διαγραφή)· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί και 
ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών
και η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των εταιρειών 
ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους 
καταναλωτές (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog 

Τροπολογία 458
Παράγραφος 28

28. προτείνει την εναρμόνιση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών 
που πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία· 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια, 
(διαγραφή) τη δημοσιοποίηση και τη λογοδοσία καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών 
αρχών (διαγραφή)· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί και 
ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών 
και η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των εταιρειών 
ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους 
καταναλωτές (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli 

Τροπολογία 459
Παράγραφος 28

28. προτείνει να δοθούν ισχυρές και εναρμονισμένες εξουσίες στις ρυθμιστικές αρχές
των κρατών μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη 
διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών, μεταξύ άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των 
ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές 
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ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των 
αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών, η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον 
νόμο υποχρέωσης των εταιρειών ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές και η θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης
για επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία για τους φορείς που λειτουργούν ως φυσικά 
μονοπώλια·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 460
Παράγραφος 28

28. προτείνει την εναρμόνιση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών, 
ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ 
άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των 
κρατών μελών, η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των 
εταιρειών ενέργειας να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια για να παρέχουν 
συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές και η θέσπιση μιας 
ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig 

Τροπολογία 461
Παράγραφος 28

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών και την εναρμόνιση των εξουσιών αυτών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης
ενιαίων κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση καθώς και 
ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων και για την 
ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί και ο ρόλος 
της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών, η 
διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των εταιρειών ενέργειας 
να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές και η 
θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων·

Or. de
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Τροπολογία: Sahra Wagenknecht 

Τροπολογία 462
Παράγραφος 28

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ 
άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των 
κρατών μελών, η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των 
εταιρειών ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους 
καταναλωτές - συμβουλές που πρέπει να ελέγχονται τακτικά από ανεξάρτητους
κρατικούς οργανισμούς - και η θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 463
Παράγραφος 28

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ 
άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των 
κρατών μελών, η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των 
εταιρειών ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους 
καταναλωτές και η θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της 
κατάχρησης της ισχύος της αγοράς, καθορίζοντας την αντίστοιχη συναφή αγορά,
θεσπίζοντας κοινά κριτήρια για την αποτίμηση της συγκέντρωσης αγοράς και
καθορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Nicole Fontaine και Dominique Vlasto

Τροπολογία 464
Παράγραφος 28

28. προτείνει την εναρμόνιση των τομέων ευθύνης των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
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μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή της δράσης που 
αποσκοπεί στη βελτίωση του λειτουργίας της αγοράς και, αν χρειάζεται, τη 
σημαντική αύξηση των εξουσιών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων 
για τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία 
διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής 
αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών, η διασφάλιση της 
προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των εταιρειών ενέργειας να παρέχουν 
συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές και η θέσπιση μιας 
ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 465
Παράγραφος 28 α (νέα)

28α. οι νέες αυτές εξουσίες πρέπει να εποπτεύονται σε ετήσια βάση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 466
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, εντός 
δύο ετών, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους εθνικούς πέντε μυστικούς χωρίς να 
διασφαλίσουν την διασυνοριακή διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου· αν δεν συμβεί αυτό, η Επιτροπή πρέπει, στο πλαίσιο των προτάσεων της 
τρίτης δέσμης, να θεσπίσει έναν Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Φορέα που θα είναι 
αρμόδιος για τις διασυνοριακές ενεργειακές διασυνδέσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 467
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
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χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης (διαγραφή) των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος 
για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· όσον αφορά τις επενδύσεις για 
διασυνοριακά έργα, έχει ζωτική σημασία να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός
των εθνικών ρυθμιστικών φορέων· αυτό θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα ενός
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα ενέργειας, εφόσον συσταθεί ένα τέτοιο όργανο· 

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Remek

Τροπολογία 468
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν, το αργότερο εντός ενός έτους, εξουσίες 
στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
αποκτήσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη 
διασυνοριακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
περιλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών 
για τη μεταφορά ενέργειας, της κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων 
για τη διαχείριση της συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός 
σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· 
θεωρεί ότι (διαγραφή) η Επιτροπή πρέπει, ταυτόχρονα, να προχωρήσει άμεσα στη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Ενεργειακών Δικτύων·

Or. cs

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 469
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· πιστεύει 
ότι, πριν από τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ρυθμιστικού φορέα, οι τομείς 
αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών φορέων των κρατών μελών πρέπει να 
εναρμονιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή της δράσης που 
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αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Τροπολογία 470
Παράγραφος 29

29. καλεί τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 471
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 472
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
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χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση επ’ αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

Or. de

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 473
Παράγραφος 29

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της (διαγραφή) 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της 
κατανομής ικανότητας, της, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης και της λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές προσφορών στην ενεργειακή αγορά· θεωρεί ότι 
εάν αυτό δεν επιτευχθεί εντός διετίας, η Επιτροπή πρέπει να κινηθεί προς τη 
συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για τις διασυνοριακές ενεργειακές 
συνδέσεις·

Or. de

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 474
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. οι ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να εμείνουν στην ανάγκη ανάληψης δράσης από τους
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων, προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 475
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση του 
συντονισμού των διαχειριστών των συστημάτων, ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή
της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ενδοημερήσιες (intra-day) αγορές, ο 
σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει, από κοινού με τους 
διαχειριστές των συστημάτων, έναν ευρωπαϊκό κώδικα δικτύων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 476
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση του 
συντονισμού των διαχειριστών των συστημάτων, ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή
της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ενδοημερήσιες (intra-day) αγορές, ο 
σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει, από κοινού με τους 
διαχειριστές των συστημάτων, έναν ευρωπαϊκό κώδικα δικτύων·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 477
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση του 
συντονισμού των διαχειριστών των συστημάτων, ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή
της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ενδοημερήσιες (intra-day) αγορές, ο 
σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 478
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση του 
συντονισμού των διαχειριστών των συστημάτων, ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή
της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ενδοημερήσιες (intra-day) αγορές, ο 
σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών·

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj,Alejo Vidal Quadras Roca

Τροπολογία 479
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α.. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε αναθεώρηση των εξουσιών και της 
ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· μόνο στη συνέχεια η Επιτροπή θα 
εκπονήσει συστάσεις σχετικά με την εναρμονισμένη προώθηση κανονισμού σχετικά 
με την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 480
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση των κρατών μελών
με τους όρους του άρθρου 7.6 της οδηγίας 2001/77/EΚ, και συγκεκριμένα ότι οι 
δαπάνες μεταφοράς που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου, δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις έναντι 
της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
περιφερειακές περιοχές, όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές με μικρή 
πυκνότητα πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για να 
διασφαλίσει τον τερματισμό των υφισταμένων εσωτερικών διακρίσεων εντός των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 481
Παράγραφος 29 β (νέα)

29β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν με προσοχή κατά πόσον 
υπάρχει πραγματική ανάγκη για τη σύσταση νέων οργανισμών, όπως ενός 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ενεργειακών Δικτύων, για την επίτευξη ισότιμων συνθηκών
στην αγορά, λόγω του ήδη σημαντικού αριθμού των υφιστάμενων οργανισμών επί 
των οποίων μπορεί να στηριχτεί·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 482
Παράγραφος 29 β (νέα)

29β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν με προσοχή κατά πόσον 
υπάρχει πραγματική ανάγκη για τη σύσταση νέων οργανισμών, όπως ενός 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ενεργειακών Δικτύων, για την επίτευξη ισότιμων συνθηκών
στην αγορά, λόγω του ήδη σημαντικού αριθμού των υφιστάμενων οργανισμών επί 
των οποίων μπορεί να στηριχτεί·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 483
Παράγραφος 29 β (νέα)

29β. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στους φορείς διασύνδεσης 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως εντός των κρατών μελών, καθιστώντας έτσι 
δυνατή την καλύτερη πρόσβαση των φορέων μεταφοράς ενέργειας στις νησιωτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές, στα δίκτυα της ενδοχώρας·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 484
Παράγραφος 30

30. πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία η βελτίωση των προϋποθέσεων για επενδύσεις
στον τομέα της παραγωγικής ικανότητας των σταθμών παραγωγής ενέργειας και 
των υποδομών ενεργειακού εφοδιασμού, μέσω απλοποιημένων και εσπευσμένων 
διαδικασιών έγκρισης, καθώς και της επίσπευσης των δικαστικών διαδικασιών·
καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με αυτό, να υποβάλει συστάσεις για τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

Or. de

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 485
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή να (διαγραφή) διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη (διαγραφή) θα 
αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός διαστήματος 
τεσσάρων ετών (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 486
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή να (διαγραφή) διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη (διαγραφή) θα 
αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός διαστήματος 
τεσσάρων ετών (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro και Herbert Reul

Τροπολογία 487
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή να (διαγραφή) διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη (διαγραφή) θα 
αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός διαστήματος 
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τεσσάρων ετών (διαγραφή)· προσθέτει ότι ένας πιθανός τρόπος επίτευξης αυτού θα
μπορούσε να είναι η θέσπιση νομοθεσίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 488
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή να (διαγραφή) διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη (διαγραφή) θα 
αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός διαστήματος 
τεσσάρων ετών (διαγραφή)· προσθέτει ότι ένας πιθανός τρόπος επίτευξης αυτού θα
μπορούσε να είναι η θέσπιση νομοθεσίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 489
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει με ακρίβεια τα υφιστάμενα προβλήματα όσον 
αφορά τη χορήγηση άδειας κατασκευής στα σύνορα· καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει έκθεση σχετικά με αυτό, επικεντρωνόμενη στην αιτιολόγηση των 
καθυστερήσεων στη χορήγηση αδειών και στην υποβολή προτάσεων για επίλυση 
των προβλημάτων·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 490
Παράγραφος 30 α (νέα)

30α. καλεί την Επιτροπή να εξεύρει λύση στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
ανεξαρτησία/σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφάνεια όσον αφορά τους φορείς
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς (ΦΕΣΜ) και να υποβάλει προτάσεις που 
θα δώσουν τη δυνατότητα στους ΦΕΣΜ να λειτουργήσουν ως παράγοντες 
διευκόλυνσης της αγοράς και για την εναρμόνιση των διεθνών κανονισμών για τους 
ΦΕΣΜ, ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή μεταφορά·

Or. en
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Τροπολογία: Joan Calabuig Rull

Τροπολογία 491
Παράγραφος 30 α (νέα)

30α. πιστεύει ότι η δημιουργία περιφερειακών ενεργειακών αγορών θα συμβάλει στην 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών της ΕΕ και επ’ ουδενί θα
υψώσει περαιτέρω εμπόδια στην ολοκλήρωση όλων των ενεργειακών αγορών·

Or. es

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 492
Παράγραφος 30 α (νέα)

30α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στις περιπτώσεις που η διασυνοριακή 
μεταφορά παραγωγικής δυνατότητας είναι περιορισμένη, θα αξιοποιηθούν 
περισσότερο τα συστήματα κατανομής που θα βασίζονται στην αγορά· πιστεύει ότι 
τα έσοδα από τη διαχείριση της συμφόρησης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
δημιουργία περισσότερων φορέων διασύνδεσης·

Or. de

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 493
Παράγραφος 31

31. πιστεύει ότι οι νέες προτάσεις δράσης πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των θεσπιζομένων μέτρων στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης
των οδηγιών για την αγορά, μετά την πλήρη εφαρμογή τους, και την πρόοδο για την 
ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών, σύμφωνα με το πεδίο αναφοράς και το 
χρονοδιάγραμμα που θεσπίστηκε στο Φόρουμ της Φλωρεντίας, καθώς και σε πιο 
αποτελεσματική και καλύτερα συντονισμένη συνεργασία οργάνων όπως το 
Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Φόρουμ για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο,
καθώς και τις ενώσεις φορέων εκμετάλλευσης και επιχειρήσεων και καταναλωτών
ενέργειας· πιστεύει ότι η δέσμη εκτελεστικών μέτρων που προτείνεται επί του 
παρόντος, η οποία περιλαμβάνει κυρίως διοικητικά μέτρα, πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης από τα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Avril Doyle, Jerzy Buzek, Jan 
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Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 494
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα (διαγραφή) την εύρυθμη 
λειτουργία των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009, με στόχο 
την ολοκλήρωση των αγορών με το μεγαλύτερο και βραχυπρόθεσμο δυναμικό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με το 2012, και να προωθήσει (διαγραφή) τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 495
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα (διαγραφή) την εύρυθμη 
λειτουργία των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009, με στόχο 
την ολοκλήρωση των αγορών με το μεγαλύτερο και βραχυπρόθεσμο δυναμικό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με το 2012, και να προωθήσει (διαγραφή) τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 496
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα (διαγραφή) την εύρυθμη 
λειτουργία των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009. Η 
Επιτροπή πρέπει να ορίσει το 2012 ως ημερομηνία στόχο για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 497
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα (διαγραφή) την εύρυθμη 
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λειτουργία των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009. Η 
Επιτροπή πρέπει να ορίσει το 2012 ως ημερομηνία στόχο για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 498
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας εύρυθμης και 
εναρμονισμένης περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως 
το 2007 και να ορίσει μια δεύτερη ημερομηνία για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 499
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας εύρυθμης και 
εναρμονισμένης περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως 
το 2008 και να ορίσει μια δεύτερη ημερομηνία για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 500
Παράγραφος 31

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας εύρυθμης 
περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2008 και να ορίσει μια δεύτερη 
ημερομηνία για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης· επισημαίνει ωστόσο ότι η καθιέρωση 
μεγαλύτερου ανταγωνισμού στην αντίστοιχη συναφή αγορά θα επιτευχθεί με
αποτελεσματικότητα και ταχύτητα μέσω μιας αυστηρότερης προσέγγισης των
πολιτικών ανταγωνισμού και με μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις νέες εισόδους στην 
αγορά·
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Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 501
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. πιστεύει ότι τα μηνύματα που λαμβάνονται από τους μηχανισμούς της αγοράς 
που θεσπίστηκαν για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση μεταξύ κρατών μελών, 
πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό κινητήριο μοχλό για τη χάραξη 
αναπτυξιακών σχεδίων όσον αφορά τις υποδομές δικτύου· ζητεί ωστόσο η 
διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης των γειτονικών αγορών να στηριχθεί
από αναπτυξιακά σχέδια που θα αφορούν τις διασυνδέσεις μεταξύ φορέων
εκμετάλλευσης από τα συστήματα διανομής των κρατών μελών που θα είναι 
διαρθρωμένα με βάση τις προτεραιότητες που απορρέουν από τα μηνύματα που
λαμβάνονται για συμφόρηση τιμών·

Or. it

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 502
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. πιστεύει ότι για να διασφαλισθούν μακροπρόθεσμα οι αναγκαίες και 
αυτοσυντηρούμενες επενδύσεις και να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του 
ενεργειακού τομέα και η εξ αυτής απορρέουσα ασφάλεια του εφοδιασμού, τα 
ενεργειακά δίκτυα πρέπει να είναι δημόσια· συνεπώς, ζητεί όπου στο πλαίσιο της
ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών τα ενεργειακά δίκτυα έχουν περιέλθει σε
ιδιωτικούς φορείς, να επανέλθουν στην κρατική ιδιοκτησία·

Or. de

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 503
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων, 
π.χ. προτιμησιακή μεταχείριση της χρηματοδότησης ή φορολογικές απαλλαγές·
καλεί την ΕΕ να προωθήσει τάχιστα τα σχέδια διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων 
(ΔΕΔ)· σημειώνει ότι η συμπλήρωση των συνδέσουν που λείπουν στα ΔΕΔ, θα
βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει και στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht 

Τροπολογία 504
Παράγραφος 32

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Norbert Glante 

Τροπολογία 505
Παράγραφος 32

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 506
Παράγραφος 32

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Lerzy Buzek, Avril Doyle, Angelika Niebler

Τροπολογία 507
Παράγραφος 32

32. καθόσον η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας έχει καθυστερήσει σε ορισμένα κράτη μέλη, πιστεύει ότι πρέπει 
να εξεταστεί η θέσπιση συμπληρωματικών ρυθμιστικών μέτρων μόνο στον βαθμό
που οι προβλεπόμενοι στην παρούσα νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 
μηχανισμοί, δηλαδή, για τον πλήρη νομικό, οργανωτικό και λογιστικό διαχωρισμό,
δεν αποδειχθούν στην πράξη αποτελεσματικοί και τα κράτη μέλη αρνηθούν να
εφαρμόσουν το σύνολο της νομοθεσίας· πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών
προτάσεων επί των θεμάτων που ρυθμίζονται με την οδηγία 2003/55/EΚ, πρέπει να
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διενεργηθούν ενδελεχείς μελέτες των πιθανών επιπτώσεων στις επενδύσεις, την 
ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και στην ασφάλεια του εφοδιασμού και να υπάρξει μια αξιόπιστη αξιολόγηση των
επιπτώσεων και του κόστους των μέτρων αυτών· 

Or. en

Τροπολογία: Jan Christian Ehler 

Τροπολογία 508
Παράγραφος 32

32. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να αναβληθεί η εξέταση της επέκτασης του ρυθμιστικού
πλαισίου και, αντ’ αυτού, να προωθηθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
διατάξεων στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι οιαδήποτε περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα 
μπορούν να εξεταστούν μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν 
αποτελεσματικά οι προβλεπόμενοι από την υφιστάμενη περί εσωτερικής αγορά 
νομοθεσία μηχανισμοί·

Or. de

Τροπολογία: Alyn Smith 

Τροπολογία 509
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη δέσμη προτάσεων για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και ο πλήρης διαχωρισμός της λειτουργίας των 
συστημάτων μεταφοράς στα κράτη μέλη όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι 
διατάξεις περί διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester 

Τροπολογία 510
Παράγραφος 32

32. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη περί ελευθέρωσης για την 
πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου (διαγραφή)·
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Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig 

Τροπολογία 511
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze 

Τροπολογία 512
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη δέσμη προτάσεων για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του κανονισμού και να 
διασφαλιστεί η σωστή και εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που θεσπίζεται στις υφιστάμενες οδηγίες·

Or. fr

Τροπολογία: Catherine Trautmann 

Τροπολογία 513
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη δέσμη προτάσεων για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του κανονισμού και να 
διασφαλιστεί η σωστή και εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που θεσπίζεται στις υφιστάμενες οδηγίες·

Or. fr
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Τροπολογία: Edit Herczog 

Τροπολογία 514
Παράγραφος 32

32. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την δέσμη προτάσεων για την 
ελευθέρωση, για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, και συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη 
δέσμη προτάσεων που θα θεσπίζει τα υπόλοιπα μέτρα για την ταχεία προώθηση
ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων αγορών·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 515
Παράγραφος 32

32. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου για την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν επαρκώς το 
γράμμα και το πνεύμα των υφιστάμενων οδηγιών, να υποβάλει μια τρίτη δέσμη 
προτάσεων για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και ο πλήρης 
διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δικτύων ενέργειας και ιδίως των 
ΦΕΣΜ καθώς και εναρμόνιση των καθηκόντων, των κανόνων, των εξουσιών και 
των υποχρεώσεων των ρυθμιστικών φορέων και των ΦΕΣΜ·

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Τροπολογία 516
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη δέσμη προτάσεων για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και ο πλήρης διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος των δικτύων ενέργειας· πιστεύει ότι η πρώτη φάση της νέας 
νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίτευξη πιο αποτελεσματικής υλοποίησης των 
πόρων πρέπει να βασιστεί στα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεθνή
Υπηρεσία Ενέργειας και τη στενή συνεργασία με το όργανο αυτό για το εν λόγω 
ζήτημα·

Or. pl



AM\635190EL.doc 39/52 PE 380.649v01-00

EL

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht 

Τροπολογία 517
Παράγραφος 33

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jerzy 
Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 518
Παράγραφος 33

33. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το γράμμα και το πνεύμα των 
διατάξεων για τον διαχωρισμό που προβλέπονται τόσο στην οδηγία για την 
ηλεκτρική ενέργεια, όσο και στην οδηγία για το φυσικό αέριο· χαιρετίζει τις 
διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για να επιβάλει την εφαρμογή 
των οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 519
Παράγραφος 33

33. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το γράμμα και το πνεύμα των 
διατάξεων για τον διαχωρισμό που προβλέπονται τόσο στην οδηγία για την 
ηλεκτρική ενέργεια, όσο και στην οδηγία για το φυσικό αέριο· χαιρετίζει τις 
διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για να επιβάλει την εφαρμογή 
των οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 520
Παράγραφος 33

33. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το γράμμα και το πνεύμα των 
διατάξεων για τον διαχωρισμό που προβλέπονται τόσο στην οδηγία για την 
ηλεκτρική ενέργεια, όσο και στην οδηγία για το φυσικό αέριο· χαιρετίζει τις 
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διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για να επιβάλει την εφαρμογή 
των οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 521
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο που θα προβλέπει την οικονομική και αποδοτική χρήση του φυσικού 
αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών του 
φυσικού αερίου, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, και θα αντιμετωπίζει το 
ζήτημα της αποθήκευσης και των αποθεμάτων, μετά από ενδελεχή ανάλυση 
κόστους/ωφέλειας, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς και οικονομικούς 
περιορισμούς, ιδιαίτερα στο τομέα του φυσικού αερίου·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 522
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις για μια ενεργειακά αποδοτική 
πολιτική, μια εξισορρόπηση του ενεργειακού μίγματος και την ανάγκη για
διαφοροποίηση του εφοδιασμού και που βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα στον τομέα 
των υποδομών φυσικού αερίου, και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης 
και των αποθεμάτων, μετά από ενδελεχή ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, ιδιαίτερα στο τομέα του φυσικού αερίου
(φυσικούς και οικονομικούς)·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Herbert Reul

Τροπολογία 523
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις με τις χώρες παραγωγής, το 
ρυθμιστικό πλαίσιο και τη ζήτηση για πρόσβαση τρίτων, ώστε να διασφαλισθούν 
επαρκείς επενδύσεις στις υποδομές, την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης φυσικού 
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αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών του 
φυσικού αερίου, την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της 
ροής του φυσικού αερίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika 
Niebler

Τροπολογία 524
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών 
του φυσικού αερίου, την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση 
της ροής του φυσικού αερίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 525
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών 
του φυσικού αερίου, την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση 
της ροής του φυσικού αερίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 526
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών 
του φυσικού αερίου - προετοιμάζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση 
του βιοαερίου- την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της 
ροής του φυσικού αερίου και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης και των 
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αποθεμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 527
Παράγραφος 34

34. επισημαίνει τη σημασία που έχει η επίτευξη μιας απολύτως λειτουργικής και 
ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να
προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, την αύξηση της 
διαφάνειας, την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, τη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών του φυσικού αερίου, 
(δηλαδή, την αποθήκευση φυσικού αερίου, τις εγκαταστάσεις LNG και τους 
ελλείποντες κόμβους φυσικού αερίου) καθώς και τη ρευστότητα στην αγορά 
φυσικού αερίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 528
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα προσβλέπει στην ανάπτυξη πραγματικά ανταγωνιστικών 
αγορών φυσικού αερίου, την ανάγκη λήψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης και
μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη 
βελτίωση των υποδομών του φυσικού αερίου, την ανάγκη ορισμένων κρατών να 
αντιστρέψουν την κατεύθυνση της ροής του φυσικού αερίου και να αντιμετωπίσουν 
το ζήτημα της αμερόληπτης πρόσβασης στην αποθήκευση και τα αποθέματα·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 529
Παράγραφος 34

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα προσβλέπει στην ανάπτυξη πραγματικά ανταγωνιστικών 
αγορών φυσικού αερίου, την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, τη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών του φυσικού αερίου, 
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την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της ροής του 
φυσικού αερίου και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης και των 
αποθεμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Herbert Reul 

Τροπολογία 530
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. καλεί την Επιτροπή να αποθαρρύνει τη ρύθμιση των ενεργειακών τιμών·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell 

Τροπολογία 531
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια οδηγία για το φυσικό αέριο 
ώστε να εξισορροπηθούν αυτά που προβλέπονται για τα βιοκαύσιμα και το 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe 

Τροπολογία 532
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τον ορισμό του μεγάλου χρήστη ενέργειας·
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ειδικά το ζήτημα των μεγάλων χρηστών 
ενέργειας στην Ε.Ε. που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand 

Τροπολογία 533
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει στον τομέα του 
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ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσει την ύπαρξη των ρητρών διαχωρισμού της 
αγοράς στις συμβάσεις εφοδιασμού μεταξύ παραγωγών φυσικού αερίου και
εθνικών φορέων παροχής ενέργειας στην ΕΕ, που απαγορεύουν στους εθνικούς 
φορείς παροχής ενέργειας στην ΕΕ να μεταπωλούν πλεονάζον φυσικό αέριο
παραγωγών φυσικού αερίου σε άλλες αγορές της ΕΕ και να διερευνήσει την 
νομιμότητα των μακροπρόθεσμων συμβάσεων εφοδιασμού, που στεγανοποιούν την 
πρόσβαση άλλων προμηθευτών στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, 
Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 534
Παράγραφος 35

35. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε μελλοντικής 
ενεργειακής πολιτικής και ότι η ενεργειακή ένδεια πρέπει να λαμβάνεται σαφέστερα 
υπόψη στις προτάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι δεν 
πρέπει να συγχέει την κοινωνική με την ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis Alexander Alvaro, Sarunas Birutis

Τροπολογία 535
Παράγραφος 35

35. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε μελλοντικής 
ενεργειακής πολιτικής· (διαγραφή) επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην πληροφόρηση, 
τον καθορισμό τιμών και διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων θα γεννήσει τις 
αναγκαίες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης όπως της έξυπνης μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 536
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. υπενθυμίζει ότι και οι καταναλωτές έχουν υποχρεώσεις όσον αφορά την οικονομία 
ενέργειας, ιδίως οι δημόσιες αρχές, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα 
στον τομέα αυτό·
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Or. fr

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 537
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. επισημαίνει ότι η δράση των κρατών μελών πρέπει ιδίως να αφορά τη στήριξη των 
οικογενειών και των ατόμων χαμηλού εισοδήματος για την επίτευξη εξοικονόμησης 
ενέργειας στα νοικοκυριά τους, περιορίζοντας τους λογαριασμούς ενέργειας και 
την έκθεσή τους σε μελλοντικές αυξήσεις τιμών· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί εν 
μέρει να χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 538
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. επικρίνει την επιδείνωση του ενεργειακού εφοδιασμού σε μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού, λόγω ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών αγορών· καταδικάζει τις 
πολιτικές των ιδιωτικών εταιρειών ενεργειακού εφοδιασμού οι οποίες διέπονται 
από την άνευ όρων μεγιστοποίηση των κερδών και οι οποίες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, επέφεραν υπερβολικές αυξήσεις τιμών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές αυτές με αποφασιστικό τρόπο και να 
επινοήσουν αποτελεσματικά αντίμετρα·

Or. de

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 539
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. σημειώνει ότι για μεγάλο τμήμα του τρέχοντος ενεργειακού κόστους ευθύνεται η 
φορολόγηση και επισημαίνει ότι η επίτευξη των στόχων ενεργειακής πολιτικής δεν 
πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση θετικών κινήτρων·

Or. de
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Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Sarunas Birutis, 
Anne Laperrouze

Τροπολογία 540
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η έξυπνη μέτρηση και 
χρέωση όσον αφορά την αύξηση της συνειδητοποίησης των καταναλωτών σε 
σχέση με τον τρόπο και τους λόγους χρήσης της ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην 
αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για επέκταση της χρήσης της έξυπνης μέτρησης 
και χρέωσης·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 541
Παράγραφος 36

36. καλεί την Επιτροπή, επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον της τόσο για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας, να προτάξει αυτές τις 
πολιτικές σε όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής (mainstreaming) και ιδιαίτερα αυτές του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για όλες ανεξαρτήτως τις περιφέρειες της 
Ένωσης την προσεχή προγραμματική περίοδο 2007- 2013·

Or. el

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 542
Παράγραφος 36

καλεί τη ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών να αξιολογήσει τα σχέδια των κρατών μελών για τα 
διαρθρωτικά ταμεία σε σχέση με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που 
διαθέτουν για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων, και ζητεί να αρθεί το 
όριο του 3% στη διαρθρωτική χρηματοδότηση που καταβάλλεται για ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 543
Παράγραφος 36 α (νέα)

36α. ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει το 2010 ενδιάμεση αξιολόγηση της 
προτεινόμενης από το σημείο 36 δράσης, και στο τέλος της προγραμματικής 
περιόδου αξιολόγηση ex post·

Or. el

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 544
Παράγραφος 37

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 545
Παράγραφος 37

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Herbert Reul

Τροπολογία 546
Παράγραφος 37

37. ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, με έμφαση στους ευάλωτους και 
φτωχούς καταναλωτές (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 547
Παράγραφος 37

37. ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική προστασία 
των ευάλωτων και φτωχών καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 548
Παράγραφος 37

37. ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, με έμφαση στους ευάλωτους και 
φτωχούς καταναλωτές, στους οποίους πρέπει να προσφέρονται μειωμένες τιμές ή 
στήριξη· επαναβεβαιώνει την άποψή του ότι ο εφοδιασμός με ενέργεια για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων είναι απαραίτητος και ο εφοδιασμός 
αυτός πρέπει να διασφαλιστεί·

Or. de

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 549
Παράγραφος 37 α (νέα)

37α. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την υφιστάμενη οδηγία για τα κτήρια, 
προκειμένου σταδιακά το πεδίο εφαρμογής της να επεκταθεί ώστε να καλύψει και
κτήρια κάτω του ορίου των 1000 τ.μ.· επισημαίνει ότι η δράση των κρατών μελών
πρέπει ιδίως να αφορά τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων χαμηλού 
εισοδήματος για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά τους,
μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας και την έκθεσή τους σε μελλοντικές 
αυξήσεις τιμών· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί εν μέρει να χρηματοδοτηθεί μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jerzy
Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Τροπολογία 550
Παράγραφος 38

38. καλεί τα κράτη μέλη να αναθέσουν στις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής 
ενέργειας το (διαγραφή) καθήκον να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις διάφορες επιλογές, 
εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και δικαίωμα διατύπωσης 
γνώμης στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 551
Παράγραφος 38

38. καλεί τα κράτη μέλη να αναθέσουν στις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής 
ενέργειας το (διαγραφή) καθήκον να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις διάφορες επιλογές, 
εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και δικαίωμα διατύπωσης 
γνώμης στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 552
Παράγραφος 38

38. επισημαίνει τη σημασία που έχει (διαγραφή) οι καταναλωτές να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις διάφορες επιλογές, εύκολη 
μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και συστηματική πρόσβαση στις 
ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 553
Παράγραφος 38

38. ζητεί από τους ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις διάφορες 
επιλογές, εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και συστηματική 
πρόσβαση στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 554
Παράγραφος 38

38. ζητεί από τους ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις διάφορες 
επιλογές, εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και συστηματική 
πρόσβαση στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 555
Παράγραφος 38 α (νέα)

38α. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και 
Ανανεώσιμης Ενέργειας, ως τμήμα της πολιτικής ευθύνης που αναλαμβάνεται για 
την προώθηση της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 556
Παράγραφος 38 α (νέα)

38α. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις 
διπλωματικές σχέσεις τους καθώς και τις σχέσεις βοήθειας και εμπορίου με τις 
χώρες που εφοδιάζουν ενέργεια, προκειμένου να προωθηθεί η φορολογική 
διαφάνεια· η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει επισήμως και να προωθήσει την 
Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εταιρειών Εξόρυξης και να αναπτύξει μια 
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στρατηγική για προώθηση των αρχών της ΠΔΕΕ και των αρχών του Σχεδίου
Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες·
επιπλέον, πρέπει να υποστηρίξει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες 
αυτές ως ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της διαχείρισης των ενεργειακών εσόδων·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 557
Παράγραφος 38 β (νέα)

38β. ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει και να προωθήσει Πρωτοβουλία για τη 
Διαφάνεια των Εταιρειών Εξόρυξης και να αναπτύξει μια στρατηγική για 
προώθηση των αρχών της ΠΔΕΕ και των αρχών του Σχεδίου Επιχειρηματικής 
Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες· επιπλέον, ειδικές 
διατάξεις στις συμφωνίες αυτές πρέπει να υποστηρίζουν τον ρόλο της κοινωνίας 
των πολιτών στις χώρες αυτές ως ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της διαχείρισης
των ενεργειακών εσόδων·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 558
Παράγραφος 38 γ (νέα)

38γ. πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να αναπτύξει με τις αντίστοιχες χώρες 
αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στις περιοχές 
της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 559
Παράγραφος 38 δ (νέα)

38δ. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες τράπεζες 
περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη ενός Επενδυτικού Πλαισίου Καθαρής 
Ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 560
Παράγραφος 38 ε (νέα)

38ε. προτείνει η ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη να αναπτύξει με τις αντίστοιχες χώρες 
αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στις περιοχές 
της υπαίθρου και την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου προγράμματος για τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας στην Αφρική·

Or. en


