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Τροπολογία 16
Mariela Velichkova Baeva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· δ) έγκριση ετησίου προγράμματος 
εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 17
Mariela Velichkova Baeva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ετήσια έκθεση· ε) έγκριση ετήσιας έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 18
Mariela Velichkova Baeva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

στ) έγκριση ετησίων προβλέψεων 
επάρκειας θερινών και χειμερινών 
προμηθειών.
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Τροπολογία 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας να καταρτίσει,
εντός εύλογης προθεσμίας, να καταρτίσει 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον κρίνει 
ότι οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται για 
την αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

1. Κατόπιν συμβουλής του 
Οργανισμού ο οποίος έχει 
πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή εκπονεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΣΜΗΕ) οι οποίες
καλύπτουν τα θέματα που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ(1)(γ)και στο άρθρο 2γ(3)
από όπου το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας θα καταρτίσει 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ(1)(γ) και στο άρθρο 2γ(3).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ανταγωνισμού (προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός ανταγωνισμός και η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς) θα έπρεπε να αποδοθούν περισσότερες εξουσίες στον 
Οργανισμό όσον αφορά τη ρύθμιση του ΕΔΔΣΜΗΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, ο 
Οργανισμός θα έπρεπε να συμβουλεύει επισήμως την Επιτροπή κατά την έναρξη της 
ρυθμιστικής διαδικασίας υπό μορφήν κατευθυντηρίων γραμμών βάσει των οποίων το 
ΕΔΔΣΜΗΕ θα μπορεί να καταρτίζει τους τεχνικούς κώδικες. Με τη διαδικασία αυτή 
αποφεύγεται η δυνατότητα αυτορρύθμισης των ΔΣΜ. Η ίδια διαδικασία θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται και για το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα (Άρθρο 2γ(1γ).
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Τροπολογία 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τ ο ΕΔΔΣΜΗΕ καταρτίζει 
λεπτομερείς κώδικες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 τους οποίους και υποβάλλει 
προς έγκριση στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ανταγωνισμού (προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός ανταγωνισμός και η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς) θα έπρεπε να αποδοθούν περισσότερες εξουσίες στον 
Οργανισμό όσον αφορά τη ρύθμιση του ΕΔΔΣΜΗΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, ο 
Οργανισμός θα έπρεπε να συμβουλεύει επισήμως την Επιτροπή κατά την έναρξη της 
ρυθμιστικής διαδικασίας υπό μορφήν κατευθυντηρίων γραμμών βάσει των οποίων το 
ΕΔΔΣΜΗΕ θα μπορεί να καταρτίζει τους τεχνικούς κώδικες. Με τη διαδικασία αυτή 
αποφεύγεται η δυνατότητα αυτορρύθμισης των ΔΣΜ. Η ίδια διαδικασία θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται και για το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα (Άρθρο 2γ(1γ).

Τροπολογία 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Ο Οργανισμός εξακριβώνει ότι οι 
κώδικες που υποβάλλει το ΕΔΔΣΜΗΕ
συμμορφούνται με τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους ανταγωνισμού (προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός ανταγωνισμός και η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς) θα έπρεπε να αποδοθούν περισσότερες εξουσίες στον 
Οργανισμό όσον αφορά τη ρύθμιση του ΕΔΔΣΜΗΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, ο 
Οργανισμός θα έπρεπε να συμβουλεύει επισήμως την Επιτροπή κατά την έναρξη της 
ρυθμιστικής διαδικασίας υπό μορφήν κατευθυντηρίων γραμμών βάσει των οποίων το 
ΕΔΔΣΜΗΕ θα μπορεί να καταρτίζει τους τεχνικούς κώδικες. Με τη διαδικασία αυτή 
αποφεύγεται η δυνατότητα αυτορρύθμισης των ΔΣΜ. Η ίδια διαδικασία θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται και για το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα (Άρθρο 2γ(1γ).

Τροπολογία 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο Οργανισμός ελέγχει την εφαρμογή 
των κωδίκων αυτών εκ μέρους του 
ΕΔΔΣΜΗΕ και αναφέρει την 
οποιαδήποτε παρατυπία στην Επιτροπή, 
η οποία προβαίνει στις δέουσες ενέργειες 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία παρέχει υπερβολικές εξουσίες στο ΕΔΔΣΜΗΕ. Ο έλεγχος των 
προαναφερθέντων κωδίκων πρέπει να είναι δίκαιος και αντικειμενικός προκειμένου να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις και να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς. Δεν είναι ως εκ τούτου δυνατόν να ανατίθεται στους ΔΣΜ αλλά πρέπει να αποτελεί 
καθήκον του Οργανισμού.
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Τροπολογία 23
Daniel Dăianu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2η - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για να 
συμβάλλουν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για να 
συμβάλλουν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, παρέχουν 
πληροφορίες για τα αναπτυξιακά τους 
προγράμματα, δημοσιεύουν ανά διετία 
περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα και 
δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις 
επενδύσεων με βάση το περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα  αφού 
προηγουμένως εγκριθούν από τον 
Οργανισμό για τη Συνεργασία των 
Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ορθού διαχωρισμού, οι ΔΣΜ θα έπρεπε να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις 
σχετικά με τις επενδύσεις. Για μια λειτουργική αγορά ενέργειας, ο συντονισμός θα έπρεπε να 
εξασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 24
Daniel Dăianu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με την 

4. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με την 
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προβλεπόμενη και την τρέχουσα ζήτηση, 
την διαθεσιμότητα και την πραγματική 
χρήση της παραγωγής και των πάγιων 
στοιχείων φορτίου, τη διαθεσιμότητα και 
την αξιοποίηση του δικτύου και των 
διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης 
και την εφεδρική δυναμικότητα.

προβλεπόμενη και την τρέχουσα ζήτηση, 
την διαθεσιμότητα και την πραγματική 
χρήση της παραγωγής του δικτύου και των 
διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης 
και την εφεδρική δυναμικότητα. Τα 
μεμονωμένα δεδομένα σχετικά με τα 
πάγια στοιχεία φορτίου καθώς και εκείνα 
σχετικά με το δίκτυο μεταφοράς θα 
έπρεπε να θεωρούνται εμπιστευτικά εάν 
τούτο απαιτεί η προστασία της κρίσιμης 
υποδομής. Ωστόσο, ο εμπιστευτικός 
αυτός χαρακτήρας δεν ισχύει σε σχέση με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον 
Οργανισμό για τη Συνεργασία των 
Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέτρα εμπιστευτικού χαρακτήρα είναι πράγματι αναγκαία για λόγους ασφαλείας και εθνικής 
ασφαλείας ιδιαίτερα. Ωστόσο, ακριβώς επειδή υπάρχει υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ 
των εθνικών δικτύων και ασφάλειά τους πρέπει να ενισχυθεί, είναι ουσιώδους σημασίας να 
παρέχονται πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να καταστρωθούν στρατηγικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτρέπεται η αποτελεσματική πρόληψη κρίσεων.


