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Τροπολογία 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(2α) Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
καταδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά την 
αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση 
των τιμών, τα υψηλότερα επίπεδα 
υπηρεσιών και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Εντούτοις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και δυνατότητες για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, 
κυρίως δε απαιτούνται συγκεκριμένες 
διατάξεις για τη διασφάλιση ισότιμων 
όρων παραγωγής, ιδίως μέσω της 
εσωτερίκευσης όλων των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών δαπανών, για τη μείωση 
του κινδύνου δημιουργίας δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά και επιθετικής 
συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής χωρίς 
διακρίσεις, μέσω της παροχής 
πρόσβασης στο δίκτυο με βάση τιμολόγια 
τα οποία δημοσιεύονται πριν τεθούν σε 
ισχύ, καθώς επίσης διασφαλίζοντας την 
προστασία των δικαιωμάτων των μικρών 
και ευάλωτων καταναλωτών και την 
κοινοποίηση των στοιχείων για τις πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και αναφορές για πηγές, όταν υπάρχουν, 
που δίνουν στοιχεία για την επίδρασή 
τους στο περιβάλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της σημαντικής αιτιολογικής σκέψης 2 της Οδηγίας 2003/54. Εάν το 
περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας δεν περιληφθεί στην τιμή, θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει στρέβλωση της αγοράς. Στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών έχουν γίνει προσπάθειες να συμπεριληφθεί το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της δημοπράτησης πιστοποιητικών  παράλληλα με την προσπάθεια αυτή πρέπει 
να αναληφθεί πρωτοβουλία για να συμπεριληφθούν άλλες περιβαλλοντικές δαπάνες στην τιμή 
της ενέργειας. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να παρακολουθεί τέτοιες στρεβλώσεις της αγοράς.

Τροπολογία 90
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συνολική εναρμόνιση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας έχει μη 
ισορροπημένες επιπτώσεις στις τιμές σε 
διάφορες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε χώρες όπου οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές η προσφορά μειώνεται λόγω της 
ζήτησης από χώρες με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και των εξαγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας και η μειωμένη προσφορά οδηγεί σε αύξηση των τιμών που πληρώνουν οι 
καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εναρμόνιση έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 
αγορές, και η πτυχή αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 91
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Τα αποτελέσματα της εναρμόνισης 
πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά λόγω 
των μη ισορροπημένων επιπτώσεων που 
προκαλούνται από τις τιμές χονδρικής 
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πώλησης που καθορίζονται στο όριο και 
τα κέρδη που αποκομίζουν οι παραγωγοί 
υδροηλεκτρικής και πυρηνικής ενέργειας 
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός τιμολόγησης στην εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
δημιουργεί απροσδόκητα κέρδη για τις επιχειρήσεις που παράγουν υδροηλεκτρική και πυρηνική 
ενέργεια και οι οποίες δεν χρειάζονται δικαιώματα εκπομπών. Η τιμή χονδρικής πώλησης στα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σήμερα στην οριακή τιμή και καθορίζεται ως το 
άθροισμα του υψηλοτέρου κόστους παραγωγής και της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών 
ακόμη και αν ο παραγωγός δεν χρειάζεται τέτοια δικαιώματα. Το σύστημα καθορισμού της 
τιμής πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε η τιμή χονδρικής πώλησης στα χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στο κόστος παραγωγής.

Τροπολογία 92
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις ή μειονεκτήματα. 
Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ακόμη 
πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις και 
εξίσου αποτελεσματικό επίπεδο
ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα κράτη 
μέλη, επειδή είναι ανεπαρκές το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

(3) Ωστόσο, δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί σε όλες τις 
εταιρείες σε όλα τα κράτη μέλη το 
δικαίωμα να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, επί ίσοις 
όροις και χωρίς διακρίσεις ή 
μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, δεν 
παρέχεται ακόμη πρόσβαση στο δίκτυο 
χωρίς διακρίσεις και εξίσου 
αποτελεσματικό επίπεδο ρυθμιστικής 
εποπτείας σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή 
είναι ανεπαρκές το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δίδει την εντύπωση ότι τα προβλήματα στον τομέα του 
ανταγωνισμού που αναφέρονται από την Επιτροπή υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Τροπολογία 93
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ασφάλεια του εφοδιασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας έχει ζωτική 
σημασία για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας, για την εφαρμογή 
μιας βιώσιμης πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος , 
καθώς και για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας εντός της 
εσωτερικής αγοράς. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
διασυνοριακές διασυνδέσεις ώστε να 
εξασφαλισθεί η προσφορά/η προμήθεια 
όλων των πηγών ενέργειας στη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 94
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
μεταξύ επιχειρήσεων που παράγουν και 
προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια και 
επιχειρήσεων που είναι ιδιοκτήτριες 
δικτύων μεταφοράς έχει ουσιαστική 
σημασία για την εγκατάσταση νέων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
Ευρώπη.
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Or. es

Τροπολογία 95
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει από τη μια 
πλευρά να παρέχει κατάλληλα κίνητρα 
στους παραγωγούς για να επενδύουν σε 
νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και 
από την άλλη πλευρά να παρακινεί, μέσω 
κατάλληλων μέτρων, τους καταναλωτές 
να προωθούν μια αποδοτικότερη χρήση 
της ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 96
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
αποτελούν συνεχείς πηγές ενέργειας, είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθεί η ικανότητα 
διασύνδεσης των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις πλέον απομονωμένες χώρες 
και περιοχές στην ενεργειακή αγορά της 
Ένωσης, προκειμένου να παρασχεθούν 
στα κράτη μέλη τα απαραίτητα μέσα για 
την επίτευξη του στόχου του 20% 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 
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2020. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση ανάμεσα στο ποσοστό διασύνδεσης και στην ικανότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη του στόχου του 20% ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 97
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Η εσωτερική αγορά πρέπει να 
αυξήσει το διασυνοριακό εμπόριο και τη 
διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής ενέργειας 
για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση του 
διαθέσιμου δυναμικού παραγωγής 
ενέργειας και τις χαμηλότερες δυνατές 
τιμές. Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη και οι 
παραγωγοί δεν επιτρέπεται να προβάλουν 
τούτο ως δικαιολογία για να μην 
επενδύουν σε νέες και σύγχρονες 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη τα οποία βάσει 
της νομοθεσίας ή πολιτικών αποφάσεων 
επιλέγουν να μειώσουν την παραγωγική 
τους ικανότητα σε ηλεκτρική ενέργεια 
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
πρέπει να προωθήσουν στον ίδιο βαθμό 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 
εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να επιτύχουν το στόχο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας 
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να εξασφαλισθεί ο ενεργειακός 



AM\713546EL.doc 9/121 PE404.393v01-00

EL

εφοδιασμός για την κάλυψη της ζήτησης.

Τροπολογία 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» 
τονίσθηκε η σημασία της ενοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και της δημιουργίας ίσων όρων 
ανταγωνισμού για όλες τις εγκατεστημένες 
στην Κοινότητα εταιρείες. Η ανακοίνωση 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας 
και η τελική έκθεση σχετικά με την 
έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» 
τονίσθηκε η σημασία της ενοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και της δημιουργίας ίσων όρων 
ανταγωνισμού για όλες τις εγκατεστημένες 
στην Κοινότητα εταιρείες. Η ανακοίνωση 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας 
κατέδειξε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. 
Επιπλέον, η τελική έκθεση σχετικά με την 
έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο και 
η αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
διενεργήθηκε για να στηρίξει την τρίτη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας δεν παρέσχον 
πειστικά αποδεικτικά στοιχεία που να 
επιτρέπουν να καθορισθεί το καλύτερο ή 
το μοναδικό μέσο για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τελική έκθεση σχετικά με την έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο απετέλεσε αντικείμενο 
έντονης κριτικής όταν παρουσιάσθηκε στην επιτροπή ITRE, ιδιαίτερα για τους 
αμφισβητούμενους στατιστικούς συσχετισμούς και τις ελλιπείς και μη τεκμηριωμένες σειρές 
δεδομένων που περιλαμβάνει. Η έκθεση, παρουσιάζοντας μια ελλιπή εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο λειτουργούν στην πραγματικότητα τα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη, δεν έδωσε τη 
δυνατότητα να καθορισθεί ένα μοναδικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς.
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Τροπολογία 99
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προς εξασφάλιση του ανταγωνισμού 
και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, και, 
ταυτόχρονα, προς αποτροπή της κατοχής 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από 
μεγάλους παράγοντες, τα κράτη μέλη και 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διευκολύνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση 
νέων φορέων παροχής διαφορετικών 
πηγών ενέργειας καθώς και νέας 
παραγωγής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές των κρατών μελών - ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση - και θα διασφαλισθεί δίκαιη 
πρόσβαση σε άλλους παράγοντες της αγοράς.

Τροπολογία 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας είναι εγγενής ο 
κίνδυνος διακρίσεων στην εκμετάλλευση 
των δικτύων, αλλά και στην παροχή 
κινήτρων στις κάθετα ολοκληρωμένες
εταιρείες για την πραγματοποίηση των 
ενδεδειγμένων επενδύσεων στα δίκτυά 

(5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας είναι εγγενής ο 
κίνδυνος διακρίσεων στην εκμετάλλευση 
των δικτύων, αλλά και στην παροχή 
κινήτρων στις εταιρείες για την 
πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων 
επενδύσεων στα δίκτυά τους. Βασικό 



AM\713546EL.doc 11/121 PE404.393v01-00

EL

τους. κίνητρο για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων είναι η αμοιβή που λαμβάνει 
ο διαχειριστής του δικτύου. Εάν η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ορίσει χαμηλό επίπεδο 
αμοιβής, τούτο θα οδηγήσει σε μείωση 
των επενδύσεων. Αντιθέτως, εάν ορίσει 
δίκαιη και αναλογική αμοιβή, 
εξασφαλίζοντας ότι τα έσοδα καλύπτουν 
τις δαπάνες και την απόσβεση των 
επενδύσεων, τούτο θα οδηγήσει 
αυτομάτως σε αύξηση των επενδύσεων 
ανεξαρτήτως του εάν ο διαχειριστής του 
δικτύου μεταφοράς είναι μέρος 
ολοκληρωμένου ομίλου ή όχι. Επομένως, 
ο πρώτος μείζων αποφασιστικός 
παράγοντας για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων έγκειται στη ρύθμιση της 
τιμολόγησης και στο ρόλο και τις 
εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, οι οποίες θα ήταν σκόπιμο να 
ενισχυθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η εσωτερική αγορά προς όφελος του 
καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δομή της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες έχουν ως κίνητρο την πιθανότητα απόσβεσης και 
απόδοσης των επενδύσεων. Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας δεν επιλύει το πρόβλημα που 
εμφανίζεται σε όλα τα μονοπώλια και συνίσταται στον κίνδυνο εκμετάλλευσης της κατάστασης 
αυτής για τη μεγιστοποίηση του κέρδους του μονοπωλίου. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει 
ανεξαρτήτως της δομής της ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως δηλ. του εάν πρόκειται για κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση ή όχι.

Τροπολογία 101
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 

(6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 
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παρόντος δεν οδήγησαν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Στη 
σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου.

παρόντος δεν οδήγησαν ακόμη σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε 
κάθε κράτος μέλος, γεγονός το οποίο 
οφείλεται εν μέρει στην ελλιπή εφαρμογή 
της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στη σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ότι ένας λόγος για την ανεπαρκή λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών 
ενέργειας είναι η ελλιπής εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, όπως τονίστηκε ήδη στις 
παραγράφους 151 έως 153 και 478 της τελικής έκθεσης της 10ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με 
την έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Τροπολογία 102
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 
παρόντος δεν οδήγησαν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Στη 
σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου. 

(6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 
παρόντος δεν οδήγησαν ακόμη σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε 
κάθε κράτος μέλος, γεγονός το οποίο 
οφείλεται εν μέρει στην ελλιπή εφαρμογή 
της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στη σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 



AM\713546EL.doc 13/121 PE404.393v01-00

EL

προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ότι ένας λόγος για την ανεπαρκή λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών 
ενέργειας είναι η ελλιπής εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, όπως τονίστηκε ήδη στις 
παραγράφους 151 έως 153 και 478 της τελικής έκθεσης της 10ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με 
την έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Τροπολογία 103
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η εκτίμηση των επιπτώσεων που 
κατατέθηκε δεν μπόρεσε να αποδείξει 
αναμφισβήτητα ότι στον ενεργειακό 
τομέα υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ 
της διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά 
την πρόσβαση και της διάρθρωσης του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας, μεταξύ του 
ύψους των επενδύσεων και της 
διάρθρωσης του καθεστώτος ιδιοκτησίας 
ή μεταξύ του επιπέδου των τιμών και της 
διάρθρωσης του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας. Τα διαθέσιμα εμπειρικά 
στοιχεία συνηγορούν μάλλον υπέρ της 
εκδοχής ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια 
μεταξύ όλων αυτών των σημείων και ενός 
αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατατεθείσα εκτίμηση των επιπτώσεων παρουσιάζει τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία στα 
οποία βασίζονται οι υπό εξέταση προτάσεις. Μετά από προσεκτική εξέταση του περιεχομένου 
και του ιστορικού της εκτίμησης των επιπτώσεων, παραμένει αμφίβολο κατά πόσον τα 
προτεινόμενα μέτρα είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της προκείμενης δέσμης 
μέτρων.



PE404.393v01-00 14/121 AM\713546EL.doc

EL

Τροπολογία 104
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για την 
επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Για τον λόγο 
αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναφέρει τον διαχωρισμό της 
μεταφοράς από την ιδιοκτησία ως το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση 
των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς 
διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των 
νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη 
διαφάνεια της αγοράς. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο ή 
πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν 
έλεγχο - όπου συμπεριλαμβάνεται ο 
έλεγχος μέσω δικαιωμάτων 
αναστέλλουσας μειοψηφίας επί 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας όπως, 
για παράδειγμα, σχετικά με επενδύσεις –
επί μιας επιχείρησης παραγωγής ή 
προμήθειας και, ταυτοχρόνως, να 
κατέχουν συμμετοχή ή να ασκούν 

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, θεωρείται από την 
Επιτροπή ως αποτελεσματικός τρόπος για 
την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει τον 
διαχωρισμό της μεταφοράς από την 
ιδιοκτησία ως ένα αποτελεσματικό μέσο 
για την προώθηση των επενδύσεων σε 
υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς. 
Δεδομένου ότι η Κοινότητα δεν έχει 
αρμοδιότητα να δίνει εντολή 
απαλλοτρίωσης επιχειρήσεων και μέσων 
παραγωγής και οφείλει να σέβεται το 
θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιοκτησίας, τα 
κράτη μέλη πρέπει, παρ' όλα αυτά, να 
έχουν επίσης το δικαίωμα να εφαρμόζουν 
λιγότερο οχληρούς και επαχθείς 
μηχανισμούς για την επίλυση 
συγκρούσεων συμφερόντων και για τη 
διασφάλιση των επενδύσεων. Επιπλέον, 
μόνον τέτοιες εναλλακτικές δυνατότητες 
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δικαιώματα σε διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς ή σε σύστημα μεταφοράς. 
Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η 
δυνατότητα να κατέχει συμμετοχή ή να 
ασκεί δικαιώματα σε επιχείρηση 
προμήθειας όποιος ελέγχει διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς. 

μπορούν να εξασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που αποτελεί βασική αρχή 
του κοινοτικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματικός τρόπος για 
την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων εντός ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, όλοι οι 
υποστηρικτές της μεθόδου αυτής δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να αποδείξουν ότι τα προβλήματα 
ανταγωνισμού που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας μπορούν να επιλυθούν μόνον 
μέσω του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Επιπλέον, ο 
διαχωρισμός της ιδιοκτησίας δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες της Κοινότητας και το δικαίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο κοινοτικό 
δίκαιο.

Τροπολογία 105
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για την 
επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Για τον λόγο 
αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, θεωρείται από την 
Επιτροπή ως αποτελεσματικός τρόπος για 
την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
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ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναφέρει τον διαχωρισμό της 
μεταφοράς από την ιδιοκτησία ως το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση 
των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς 
διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των 
νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη 
διαφάνεια της αγοράς. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο ή 
πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν 
έλεγχο - όπου συμπεριλαμβάνεται ο 
έλεγχος μέσω δικαιωμάτων 
αναστέλλουσας μειοψηφίας επί 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας όπως, 
για παράδειγμα, σχετικά με επενδύσεις –
επί μιας επιχείρησης παραγωγής ή 
προμήθειας και, ταυτοχρόνως, να 
κατέχουν συμμετοχή ή να ασκούν 
δικαιώματα σε διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς ή σε σύστημα μεταφοράς. 
Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η 
δυνατότητα να κατέχει συμμετοχή ή να 
ασκεί δικαιώματα σε επιχείρηση 
προμήθειας όποιος ελέγχει διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς.

Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει τον 
διαχωρισμό της μεταφοράς από την 
ιδιοκτησία ως το πιο αποτελεσματικό μέσο 
για την προώθηση των επενδύσεων σε 
υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς· τα 
κράτη μέλη πρέπει, παρ' όλα αυτά, να 
έχουν επίσης το δικαίωμα να εφαρμόζουν 
λιγότερο οχληρούς και επαχθείς 
μηχανισμούς για την επίλυση 
συγκρούσεων συμφερόντων και για τη 
διασφάλιση των επενδύσεων υπό ειδικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματικός τρόπος για 
την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων εντός ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, όλοι οι 
υποστηρικτές της μεθόδου αυτής δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να αποδείξουν ότι τα προβλήματα 
ανταγωνισμού που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας μπορούν να επιλυθούν μόνον 
μέσω του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
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Τροπολογία 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για την 
επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Για τον λόγο 
αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναφέρει τον διαχωρισμό της 
μεταφοράς από την ιδιοκτησία ως το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση 
των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς 
διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των 
νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη 
διαφάνεια της αγοράς. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο ή 
πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν 
έλεγχο - όπου συμπεριλαμβάνεται ο 
έλεγχος μέσω δικαιωμάτων 
αναστέλλουσας μειοψηφίας επί 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας όπως, 
για παράδειγμα, σχετικά με επενδύσεις –
επί μιας επιχείρησης παραγωγής ή 
προμήθειας και, ταυτοχρόνως, να 
κατέχουν συμμετοχή ή να ασκούν 
δικαιώματα σε διαχειριστή συστήματος 

(7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί με την άρση του 
εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι ένας από τους 
τρόπους για την επίλυση της εγγενούς 
σύγκρουσης συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει τον 
διαχωρισμό της μεταφοράς από την 
ιδιοκτησία ως το πιο αποτελεσματικό μέσο 
για την προώθηση των επενδύσεων σε 
υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς.
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μεταφοράς ή σε σύστημα μεταφοράς. 
Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η 
δυνατότητα να κατέχει συμμετοχή ή να 
ασκεί δικαιώματα σε επιχείρηση 
προμήθειας όποιος ελέγχει διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους τρόπους που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης συμφερόντων σε κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις. Δεν είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου και πρέπει να
παραμείνει ως μία από τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής που αναφέρονται στην οδηγία. 
Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
αποτελεί εχέγγυο για την ασφάλεια του εφοδιασμού! Απομένει να αποδειχθεί στο πλαίσιο μιας 
σοβαρής εκτίμησης των επιπτώσεων, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Τροπολογία 107
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ φορέων 
ηλεκτροπαραγωγής και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
επενδύσεις και να εξασφαλισθεί η 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο στο πλαίσιο ενός διαφανούς και 
αποτελεσματικού κανονιστικού 
καθεστώτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό και διαφανές· ταυτόχρονα 
όμως πρέπει να διασφαλίζει την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων.
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Τροπολογία 108
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να 
εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κάθετους δεσμούς μεταξύ των κλάδων της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου, οι διατάξεις σχετικά με τον 
διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

(8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη τα οποία αποφασίζουν να 
εφαρμόσουν διαχωρισμό της ιδιοκτησίας 
πρόσθετος χρόνος για να εφαρμόσουν τις 
σχετικές διατάξεις. Επιπλέον, λαμβάνοντας 
υπόψη τους κάθετους δεσμούς μεταξύ των 
κλάδων της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου, οι διατάξεις σχετικά με 
τον διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν 
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη καθίσταται σαφές ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας αποτελεί μόνον μια 
εναλλακτική δυνατότητα.

Τροπολογία 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα κράτη μέλη που το επιθυμούν 
δύνανται να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό 
διαχωρισμό των συστημάτων μεταφοράς 
και των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 
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αποτελεσματικός διότι επιτρέπει να 
εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. 
Είναι αποδοτικός διότι παρέχει ένα 
καταλληλότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που 
εξασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό, 
επαρκείς επενδύσεις, την πρόσβαση για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και 
την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Βασίζεται σε έναν πυλώνα 
οργανωτικών μέτρων για τη διοίκηση 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και σε έναν πυλώνα μέτρων 
για τις επενδύσεις, τη σύνδεση νέων 
εγκαταστάσεων παραγωγής με το δίκτυο 
και την ενοποίηση των αγορών μέσω της 
περιφερειακής συνεργασίας.
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά 
τη σύνοδό τους στις 8 και 9 Μαρτίου 
2007 στις Βρυξέλλες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς και των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) επιτρέπει να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των 
ΔΣΜ μέσω ενός συνόλου μέτρων που είναι συμβατά με τα εθνικά συντάγματα και σέβονται την 
αρχή της αναλογικότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Σε συνδυασμό με μέτρα για 
την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ενοποίηση των αγορών, παρέχει μια συνολική 
προσέγγιση την οποία πρέπει να προτείνει η οδηγία.

Τροπολογία 110
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατόν να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 

διαγράφεται
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ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μόνη δυνατότητα 
για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των διαχειριστών των εν λόγω δικτύων και να ενισχυθεί η 
διαφάνεια. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές εθνικών δικτύων μεταφοράς να 
είναι αποτελεσματικότεροι στο ρόλο τους ως παραγόντων διευκόλυνσης της αγοράς. Στο 
πλαίσιο ενός συστήματος ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων (ΑΔΣ), τα εθνικά δίκτυα 
μεταφοράς και οι εμπορικές δραστηριότητες παραμένουν στην ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι 
εθνικές δραστηριότητες μεταφοράς διέπονται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, τούτο οδηγεί 
σε μια πληθώρα ρυθμίσεων.

Τροπολογία 111
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατόν να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 

(10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατόν να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος ή εφαρμόζεται 
αντίστοιχα αποτελεσματικός και 
αποδοτικός διαχωρισμός και ότι έχουν 
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ρυθμιστικού ελέγχου. θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο των αιτιολογικών σκέψεων πρέπει να τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συστημάτων 
μεταφοράς στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ του μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος και του μοντέλου του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ).

Τροπολογία 112
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατόν να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

(10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατόν να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή συστήματος ή εφαρμόζεται 
αντίστοιχα αποτελεσματικός και 
αποδοτικός διαχωρισμός και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο των αιτιολογικών σκέψεων πρέπει να τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συστημάτων 
μεταφοράς στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ του μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος και του μοντέλου του 
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αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ).

Τροπολογία 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τηρουμένων των κανονιστικών 
ρυθμίσεων σχετικά με τον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό νομικό 
διαχωρισμό και υπό την προϋπόθεση ότι 
η επιχείρηση που διαχειρίζεται το δίκτυο 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερείς κανονιστικές 
ρυθμίσεις και εκτενείς μηχανισμοί
ρυθμιστικού ελέγχου, οι κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις μπορούν να 
διατηρούν την ιδιοκτησία των πάγιων 
στοιχείων του δικτύου και να 
εξασφαλίζουν ταυτόχρονα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το τροποποιημένο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Τροπολογία 114
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 

διαγράφεται
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επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. 
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μόνη δυνατότητα 
για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των διαχειριστών των εν λόγω δικτύων και να ενισχυθεί η 
διαφάνεια. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές εθνικών δικτύων μεταφοράς να 
είναι αποτελεσματικότεροι στο ρόλο τους ως παραγόντων διευκόλυνσης της αγοράς. Στο 
πλαίσιο ενός συστήματος ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων (ΑΔΣ), τα εθνικά δίκτυα 
μεταφοράς και οι εμπορικές δραστηριότητες παραμένουν στην ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι 
εθνικές δραστηριότητες μεταφοράς διέπονται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, τούτο οδηγεί 
σε μια πληθώρα ρυθμίσεων.
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Τροπολογία 115
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής.
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων.

Or. de
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Τροπολογία 116
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής.
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η απόφαση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των 
στόχων που παρουσιάζονται στις προτάσεις πρέπει να υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών.
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Τροπολογία 117
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. 
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ τριών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων: του διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας, της καθιέρωσης ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος ή του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού
διαχωρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν μεταξύ τριών εναλλακτικών δυνατοτήτων: του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, του
μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος (ΑΔΣ) ή ενός αποτελεσματικού και 
αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ). Και οι τρεις εναλλακτικές δυνατότητες είναι εξ ίσου 
κατάλληλες για την εξασφάλιση μιας άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο σύστημα, την επίλυση 
των συγκρούσεων συμφερόντων εντός των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση 
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των επενδύσεων στο δίκτυο.

Τροπολογία 118
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από συμφέροντα 
προμήθειας και παραγωγής. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
ή όταν κράτος μέλος το θεωρεί 
κατάλληλο μέσο προκειμένου να 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρισμού ή 
τη δημιουργία υπερεθνικών διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς , πρέπει να 
παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
να επιλέγουν μεταξύ του διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας και, κατά παρέκκλιση, της 
καθιέρωσης ανεξάρτητων διαχειριστών 
συστημάτων οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι 
από συμφέροντα προμήθειας και 
παραγωγής, ενώ η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναλλακτική δυνατότητα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και εκείνη του μοντέλου ΑΔΣ 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμες. Τα κράτη μέλη πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας, να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ αυτών των εναλλακτικών δυνατοτήτων 
ανεξαρτήτως της δομής της αγοράς στην επικράτειά τους στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Τροπολογία 119
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ είτε του διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας είτε της καθιέρωσης
διαχειριστών συστημάτων ανεξάρτητων 
από συμφέροντα προμήθειας και 
παραγωγής είτε του αποτελεσματικού και 
αποδοτικού διαχωρισμού ο οποίος 
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς χωρίς να παραβιάζεται η 
ιδιοκτησία του δικτύου ή χωρίς να 
προκαλείται η πώληση του συστήματος 
μεταφοράς ή της παραγωγής ενέργειας. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
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μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει τον αποτελεσματικό και αποδοτικό διαχωρισμό ως τρίτη 
εναλλακτική δυνατότητα, παράλληλα προς το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και τον ανεξάρτητο 
διαχειριστή συστήματος.

Τροπολογία 120
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. 
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ τριών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων: του διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας, της καθιέρωσης ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος ή του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος και 
του αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού πρέπει να εξασφαλίζεται με 
ειδικούς πρόσθετους κανόνες. 
Προκειμένου να διαφυλαχθούν πλήρως τα 
συμφέροντα των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
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δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο των αιτιολογικών σκέψεων πρέπει να τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συστημάτων 
μεταφοράς στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήματος και 
του μοντέλου του αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ).

Τροπολογία 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, 
του αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού συστημάτων μεταφοράς και 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
της καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
διαχειριστών συστημάτων ανεξάρτητων 
από συμφέροντα προμήθειας και 
παραγωγής. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
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κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις 
που αφορούν το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας ή τον αποτελεσματικό και αποδοτικό διαχωρισμό 
ή τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων. Αυτές οι τρεις εναλλακτικές δυνατότητες είναι ισότιμες 
και ως ισότιμες παρατίθενται και στην πρόταση οδηγίας.

Τροπολογία 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 
και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 

(11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, 
της καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
ανεξάρτητων από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής και του αποτελεσματικού 
και αποδοτικού νομικού διαχωρισμού 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
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εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ανεξάρτητων διαχειριστών δικτύου πρέπει να αποτελεί ισότιμη εναλλακτική 
δυνατότητα. Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή συνδέεται με το τροποποιημένο άρθρο 8 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 123
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να αναπτυχθεί ο 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι πελάτες πρέπει 
να μπορούν να επιλέγουν τους 
προμηθευτές τους καθώς και να 
συνάπτουν συμβάσεις με διαφορετικούς 
προμηθευτές για την κάλυψη των 
αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της δυνατότητας των πελατών να συνάπτουν συμβάσεις με διαφορετικούς 
προμηθευτές θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας ηλεκτρικής ενέργειας και 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 124
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί επίσης την 
αρχή της μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η άνιση μεταχείριση δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτητών συστημάτων μεταφοράς εισάγει 
διακρίσεις, δεδομένου ότι το πρόβλημα της άσκησης πολιτικής επιρροής από επιμέρους κράτη 
μέλη παραμένει άλυτο. Οι διάφορες ρυθμίσεις για τον διαχωρισμό δημοσίων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων αντιβαίνουν προς τον αρχικό στόχο της ελευθέρωσης και παραβιάζουν την αρχή 
της ισότητας. Και στην περίπτωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να εξασφαλισθεί η άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στο δίκτυο βάσει ρυθμίσεων περί διαχωρισμού στο πλαίσιο του 
εταιρικού δικαίου.
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Τροπολογία 125
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η άνιση μεταχείριση δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εισάγει διακρίσεις και δεν είναι 
δικαιολογημένη.

Τροπολογία 126
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 



PE404.393v01-00 36/121 AM\713546EL.doc

EL

πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άνιση μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών ιδιοκτητών συστημάτων μεταφοράς θα εισήγαγε 
διακρίσεις. Στις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής γίνεται διάκριση μεταξύ 
συστημάτων που ευρίσκονται υπό κρατική ιδιοκτησία και συστημάτων υπό ιδιωτική ιδιοκτησία. 
Συνεπώς, δεν επιλύεται το πρόβλημα της ταυτόχρονης άσκησης πολιτικής επιρροής από τα 
κράτη μέλη τόσο επί του ανταγωνισμού όσο και του κανονιστικού πλαισίου του τομέα της 
ενέργειας.

Τροπολογία 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.
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δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ δεν θίγει το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα διάφορα κράτη 
μέλη. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η εν λόγω διάταξη 
αντικατοπτρίζει την ουδετερότητα της Συνθήκης ΕΚ έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας των 
κρατών μελών. Η διάταξη πρέπει να κατανοηθεί στο πλαίσιο της διαφορετικής σημασίας της 
εθνικοποίησης και των δημοσίων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Κατά την ίδρυση της ΕΟΚ, η 
διάταξη αυτή είχε σκοπό να εμποδίσει την Κοινότητα να περιορίσει τα περιθώρια δράσης σε 
κράτη μέλη με κρατική οικονομία.

Τροπολογία 128
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς. Στην 
περίπτωση που διατηρείται κάθετη 
ολοκλήρωση διότι κράτος μέλος ελέγχει 
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τόσο τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς όσο και τις επιχειρήσεις που 
επιτελούν τις δραστηριότητες παραγωγής 
ή προμήθειας, οι απαιτήσεις περί 
αποτελεσματικού νομικού διαχωρισμού 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν 
υποχρεωτικά για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο οι κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης.

Τροπολογία 129
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να 
αρνούνται την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 

(13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
ώστε οποιοσδήποτε διαχειριστής δικτύου ή 
θυγατρική του εταιρεία στην Κοινότητα να 
μην επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
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έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις 
αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση 
τις οποίες λαμβάνουν οι ρυθμιστικές 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να θεσπισθεί διαδικασία πιστοποίησης για διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς που έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και για 
ανεξάρτητους διαχειριστές συστημάτων είναι υπερβολικά επαχθής και γραφειοκρατική. Η 
δέουσα εφαρμογή των διατάξεων περί διαχωρισμού μπορεί να διασφαλιστεί επίσης με την 
συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των ΔΣΜ από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 130
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να 
αρνούνται την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει 

(13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
ώστε οποιοσδήποτε διαχειριστής δικτύου ή 
θυγατρική του εταιρεία στην Κοινότητα να 
μην επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή 
σε όλη την Κοινότητα και η τήρηση των 
διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
εξετάζει τις αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση τις οποίες λαμβάνουν οι 
ρυθμιστικές αρχές.
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το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο των αιτιολογικών σκέψεων πρέπει να τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συστημάτων 
μεταφοράς στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος και του 
μοντέλου του αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ).

Τροπολογία 131
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό 
πρέπει να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της 
ΕΕ όσο και τις εταιρείες χωρών μη μελών 
της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
οι δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 

(13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Αυτό πρέπει να ισχύει τόσο για τις 
εταιρείες της ΕΕ όσο και τις εταιρείες 
χωρών μη μελών της ΕΕ. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες 
δικτύου και προμήθειας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαχωρισμένες, οι 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την 
εξουσία να αρνούνται την πιστοποίηση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, ο Οργανισμός πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.
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λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

Or. lt

Τροπολογία 132
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διασφάλιση της προμήθειας με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ. Η ηλεκτρική ενέργεια 
μπορεί να φθάσει στους πολίτες της ΕΕ 
μόνο μέσω του δικτύου. Λειτουργικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και, 
συγκεκριμένα, τα δίκτυα και άλλα πάγια 
στοιχεία που συνδέονται με την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ουσιώδη για 
την δημόσια ασφάλεια, την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για 
την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας. 
Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, η Κοινότητα 
θεωρεί ότι ο κλάδος του συστήματος 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για την Κοινότητα 
και, κατά συνέπεια, απαιτούνται 
πρόσθετες διασφαλίσεις σχετικά με την 
επιρροή τρίτων χωρών, για να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή της 
δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας 
στην Κοινότητα . Τέτοιου είδους μέτρα 
είναι επίσης αναγκαία για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού.

(14) Η διασφάλιση της προμήθειας με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ. Η ηλεκτρική ενέργεια 
μπορεί να φθάσει στους πολίτες της ΕΕ 
μόνο μέσω του δικτύου. Λειτουργικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και, 
συγκεκριμένα, τα δίκτυα και άλλα πάγια 
στοιχεία που συνδέονται με την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ουσιώδη για 
την δημόσια ασφάλεια, την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για 
την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας. 
Οι συνέπειες των σφαλμάτων στη
διαχείριση γίνονται αισθητές μετά από 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών της υποχρεώσεων, 
η Κοινότητα θεωρεί ότι ο κλάδος του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την Κοινότητα 

Or. de
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Τροπολογία 133
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διασφάλιση της προμήθειας με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ. Η ηλεκτρική ενέργεια 
μπορεί να φθάσει στους πολίτες της ΕΕ 
μόνο μέσω του δικτύου. Λειτουργικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και, 
συγκεκριμένα, τα δίκτυα και άλλα πάγια 
στοιχεία που συνδέονται με την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ουσιώδη για 
την δημόσια ασφάλεια, την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για 
την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας. 
Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, η 
Κοινότητα θεωρεί ότι ο κλάδος του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή της 
δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας 
στην Κοινότητα . Τέτοιου είδους μέτρα 
είναι επίσης αναγκαία για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

(14) Η διασφάλιση της προμήθειας με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ και με την εξάλειψη της 
γεωγραφικής της απομόνωσης. Η 
ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να φθάσει 
στους πολίτες της ΕΕ μόνο μέσω του 
δικτύου. Λειτουργικές αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας και, συγκεκριμένα, τα δίκτυα και 
άλλα πάγια στοιχεία που συνδέονται με 
την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
ουσιώδη για την δημόσια ασφάλεια, την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για 
την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας. 
Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, η 
Κοινότητα θεωρεί ότι ο κλάδος του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή της 
δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας 
στην Κοινότητα . Τέτοιου είδους μέτρα 
είναι επίσης αναγκαία για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

Or. lt
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Τροπολογία 134
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο 
διανομής καθορίζει την πρόσβαση από 
τους πελάτες λιανικής στα επόμενα στάδια 
της αγοράς . Ωστόσο, το ενδεχόμενο 
διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση 
τρίτων και τις επενδύσεις είναι λιγότερο 
σημαντικό σε επίπεδο διανομής από ό,τι σε 
επίπεδο μεταφοράς, καθώς σε επίπεδο 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο 
σημαντικές η συμφόρηση και η επιρροή 
των συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι σε 
επίπεδο μεταφοράς. Επιπλέον, ο 
λειτουργικός διαχωρισμός των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 
κατέστη υποχρεωτικός, σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/54, μόλις από 1ης Ιουλίου 
2007 και τα αποτελέσματά του στην 
εσωτερική αγορά δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί. Επομένως, οι υφιστάμενοι 
κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού είναι δυνατόν να οδηγήσουν 
σε αποτελεσματικό διαχωρισμό, εφόσον 
καθορισθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, οι
διαχειριστές των συστημάτων διανομής 
πρέπει επίσης να μην είναι σε θέση να 
εκμεταλλευθούν την κάθετη ολοκλήρωσή 
τους όσον αφορά την ανταγωνιστική θέση 
τους στην αγορά, ιδίως σε σχέση με 
μικρούς οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες. 

Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο 
διανομής καθορίζει την πρόσβαση από 
τους πελάτες λιανικής στα επόμενα στάδια 
της αγοράς . Ωστόσο, το ενδεχόμενο 
διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση 
τρίτων και τις επενδύσεις είναι λιγότερο 
σημαντικό σε επίπεδο διανομής από ό,τι σε 
επίπεδο μεταφοράς, καθώς σε επίπεδο 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο 
σημαντικές η συμφόρηση και η επιρροή 
των συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι σε 
επίπεδο μεταφοράς. Για το λόγο αυτό, τα 
δίκτυα διανομής πρέπει να εξαιρούνται 
ρητά από τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. Επιπλέον, ο λειτουργικός 
διαχωρισμός των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής κατέστη 
υποχρεωτικός, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54, μόλις από 1ης Ιουλίου 2007 και 
τα αποτελέσματά του στην εσωτερική 
αγορά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. 
Επομένως, οι υφιστάμενοι κανόνες 
νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό, εφόσον 
καθορισθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, οι 
διαχειριστές των συστημάτων διανομής 
πρέπει επίσης να μην είναι σε θέση να 
εκμεταλλευθούν την κάθετη ολοκλήρωσή 
τους όσον αφορά την ανταγωνιστική θέση 
τους στην αγορά, ιδίως σε σχέση με 
μικρούς οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι το επίπεδο των δικτύων διανομής εξαιρείται από τις διατάξεις της 
τρίτης δέσμης εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 135
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθμιστικό 
θέμα προκειμένου να λειτουργεί ορθώς η 
εσωτερική αγορά και να είναι πλήρως 
ανεξάρτητες από οποιοδήποτε άλλο
δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον.

(17) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθμιστικό 
θέμα προκειμένου να λειτουργεί ορθώς η 
εσωτερική αγορά και να είναι πλήρως 
ανεξάρτητες από οποιοδήποτε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα ή δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 136
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές 
αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας και να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, ενδεδειγμένες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. 
Πρέπει να τους ανατεθεί επίσης η εξουσία 

(18) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές 
αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας και να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, ενδεδειγμένες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. 
Πρέπει να τους ανατεθεί επίσης η εξουσία 
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να αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
προώθηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού που είναι αναγκαίος για την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και 
να εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα 
καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε 
συμμόρφωση με το άνοιγμα της αγοράς, 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών και την πλήρη εφαρμογή 
των μέτρων προστασίας των
καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές πρέπει 
να ισχύουν χωρίς να θίγονται ούτε οι 
εξουσίες της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των 
συγχωνεύσεων που έχουν κοινοτική 
διάσταση, αλλ’ ούτε και οι κανόνες για την 
εσωτερική αγορά, όπως, λόγου χάρη, για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

να αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων που 
διασφαλίζουν τα οφέλη των πελατών με 
την προώθηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού που είναι αναγκαίος για την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και 
να εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα 
καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε 
συμμόρφωση με το άνοιγμα της αγοράς, 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών και την πλήρη εφαρμογή 
των μέτρων προστασίας των 
καταναλωτών. These provisions should be 
without prejudice to both the Commission's 
powers concerning the application of 
competition rules including the 
examination of mergers with a Community 
dimension, and the rules on the internal 
market such as the free movement of 
capital.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά 
πρέπει να προσανατολίζεται προς τα συμφέροντα των πελατών, ήτοι περισσότερες επιλογές, 
χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Τροπολογία 137
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας πάσχει από έλλειψη ρευστότητας 
και διαφάνειας, η οποία εμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
στην αγορά και ο αριθμός των 

(19) Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας πάσχει από έλλειψη ρευστότητας 
και διαφάνειας, η οποία εμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
στην αγορά και ο αριθμός των 
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συμμετεχόντων στην αγορά πρέπει να 
αυξηθούν και, προς τούτο, πρέπει να 
αναβαθμιστεί η ρυθμιστική εποπτεία επί 
των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να μην θίγουν την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, και να 
συμβιβάζονται με αυτήν. Οι ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας και οι ρυθμιστικές αρχές 
των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει 
να συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των εμπλεκομένων 
αγορών.

συμμετεχόντων στην αγορά πρέπει να 
αυξηθούν.

Or. de

Τροπολογία 138
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας πάσχει από έλλειψη ρευστότητας 
και διαφάνειας, η οποία εμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
στην αγορά και ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στην αγορά πρέπει να 
αυξηθούν και, προς τούτο, πρέπει να 
αναβαθμιστεί η ρυθμιστική εποπτεία επί 
των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να μην θίγουν την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, και να 
συμβιβάζονται με αυτήν. Οι ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας και οι ρυθμιστικές αρχές 

(19) Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας πάσχει από έλλειψη ρευστότητας 
και διαφάνειας, η οποία εμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
στην αγορά και ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στην αγορά πρέπει να 
αυξηθούν.
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των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει 
να συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των εμπλεκομένων 
αγορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τομείς αρμοδιοτήτων για τη ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της αγοράς 
ενέργειας δεν πρέπει να συγχέονται.

Τροπολογία 139
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προτού εγκριθούν από την Επιτροπή 
οι κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό περαιτέρω απαιτήσεων 
τήρησης αρχείων, ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών 
Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR) πρέπει να 
συνεργαστούν για να εξετάσουν το 
περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών 
και να γνωμοδοτήσουν στην Επιτροπή. Ο 
οργανισμός και η επιτροπή πρέπει επίσης 
να συνεργαστούν για να διερευνήσουν 
περαιτέρω και να γνωμοδοτήσουν επί του 
κατά πόσον οι συναλλαγές που αφορούν 
συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις διαφάνειας προτού ή/και μετά 
την συναλλαγή και, εφόσον ναι, ποιο 
πρέπει να είναι το περιεχόμενο των εν 
λόγω απαιτήσεων.

(20) Προτού εγκριθούν από την Επιτροπή 
οι κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό περαιτέρω απαιτήσεων 
τήρησης αρχείων, ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών 
Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR) πρέπει να 
συνεργαστούν για να ελέγξουν το 
περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών 
και να γνωμοδοτήσουν στην Επιτροπή. Ο 
οργανισμός και η επιτροπή πρέπει επίσης 
να συνεργαστούν για να διερευνήσουν 
περαιτέρω και να γνωμοδοτήσουν επί του 
κατά πόσον οι συναλλαγές που αφορούν 
συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις διαφάνειας προτού ή/και μετά 
την συναλλαγή (και ενδεχομένως 
υποχρεώσεις δημοσίευσης σχετικά με τα 
τηρούμενα δεδομένα) και, εφόσον ναι, 
ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο των εν 
λόγω απαιτήσεων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της οικονομικής τους σημασίας πρέπει 
να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην τήρηση και τη δημοσίευση δεδομένων.

Τροπολογία 140
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Προκειμένου να αποτραπεί ο 
κίνδυνος να εμποδίσουν το άνοιγμα της 
αγοράς κατεστημένοι προμηθευτές με 
δεσπόζουσα θέση, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
προτύπων, επί παραδείγματι η 
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
ταυτόχρονα με περισσότερους 
προμηθευτές.

Or. en

Τροπολογία 141
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας 
και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι 
οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό. 
Βασική πτυχή της προμήθειας των 
πελατών είναι η πρόσβαση στα δεδομένα 
που αφορούν την κατανάλωση και οι 

(21) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας 
και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι 
οι καταναλωτές, ιδιαίτερα οι ευάλωτοι,
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από 
τον ανταγωνισμό. Οι απαιτήσεις δημόσιας 
υπηρεσίας μπορούν να ερμηνεύονται σε 
εθνική βάση λαμβάνοντας υπόψη τις
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καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα τους, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Η 
τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το κόστος της ενέργειας θα δημιουργήσει 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς θα παρέχει στους πελάτες άμεση 
ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, και για αλλαγή συμπεριφοράς. 

εθνικές συνθήκες· ταυτόχρονα όμως τα 
κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο και τα κοινά ελάχιστα 
πρότυπα. Οι πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα τα 
νοικοκυριά, και η βιομηχανία της ΕΕ, 
ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), πρέπει να απολαύουν εγγυήσεων 
δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά 
την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις 
λογικές τιμές. Βασική πτυχή της 
προμήθειας των πελατών είναι η πρόσβαση 
στα δεδομένα που αφορούν την 
κατανάλωση και οι καταναλωτές πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από 
τους ανταγωνιστές να υποβάλουν 
προσφορές βάσει των δεδομένων αυτών. 
Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Η 
τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το κόστος της ενέργειας επί τη βάσει 
κοινών κριτηρίων θα δημιουργήσει 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς θα παρέχει στους πελάτες άμεση 
ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, και για την αλλαγή 
συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 142
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ενεργειακή πενία είναι ένα 
διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναπτύξουν εθνικά σχέδια 
δράσης για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας και τη διασφάλιση 
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του απαιτούμενου ενεργειακού 
εφοδιασμού για τους ευάλωτους πελάτες. 
Προς το σκοπό αυτό απαιτείται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και τα μέτρα 
πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικές 
πολιτικές, πολιτικές τιμολόγησης και 
βελτιώσεις της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στη στέγαση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει 
τουλάχιστον εθνικές πολιτικές θετικών 
διακρίσεων, όσον αφορά τα μοντέλα 
τιμολόγησης, για τους ευάλωτους 
πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ενεργειακή πενία αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η υπό εξέταση πρόταση πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό και να καταστήσει την 
ενέργεια οικονομικά προσιτή για όλους τους Ευρωπαίους.

Τροπολογία 143
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ενεργειακή πενία είναι ένα 
διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναπτύξουν εθνικά σχέδια 
δράσης για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας και τη διασφάλιση 
προσιτών λογαριασμών ενέργειας για 
τους ευάλωτους πελάτες. Τ κράτη μέλη 
πρέπει να περιλάβουν στα εν λόγω σχέδια 
περιεκτικά και εκτεταμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας τα οποία θα 
απευθύνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά, 
προκειμένου να τα βοηθήσουν να 
απαλλαγούν από την ενεργειακή πενία.
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Or. en

Τροπολογία 144
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
καταναλωτών πρέπει να διασφαλισθούν 
και να ενισχυθούν μέσω της αύξησης του 
ανταγωνισμού, της καλύτερης πρόσβασης 
στο δίκτυο και της αύξησης των 
δυνατοτήτων επιλογής για τους 
καταναλωτές. Οι τιμές αγοράς πρέπει να 
παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την 
ανάπτυξη του δικτύου και την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέα 
παραγωγή ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και η αύξηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσουν 
αυτομάτως στην παροχή περισσότερων δυνατοτήτων επιλογής και στη βελτίωση της ποιότητας 
για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 145
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν 
μεγίστη σημασία στην προώθηση του 
θεμιτού ανταγωνισμού και της ευχερούς 
πρόσβασης για διάφορους προμηθευτές 
καθώς και στην εξασφάλιση δυναμικού 
για νέα παραγωγή ενέργειας, προκειμένου 
οι καταναλωτές να είναι εις θέση να 
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αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προσφέρει μια ελευθερωμένη εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα 
για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων 
δράσης και κοινωνικών πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών.

Τροπολογία 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο.

(22) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
πρωτοβουλίες περιφερειακής ενοποίησης 
αποτελούν ένα ουσιαστικό ενδιάμεσο 
στάδιο για την επίτευξη της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης των αγορών ενέργειας, που 
παραμένει ο τελικός στόχος. Οι 
δραστηριότητες σε περιφερειακό επίπεδο 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της 
διαδικασίας ενοποίησης παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους διάφορους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ήτοι στα κράτη 
μέλη, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, να συνεργαστούν επί 
συγκεκριμένων ζητημάτων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες αποτελούν ένα σημαντικό και εποικοδομητικό ενδιάμεσο 
στάδιο που συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες, δίδοντας τη δυνατότητα στους ΔΣΜ και στις ΕΡΑ να 
εναρμονίσουν την πρόσβαση και τους κανόνες που διέπουν την εξισορρόπηση στην 
ενδιαφερόμενη περιοχή ή και να δημιουργήσουν μια περιφερειακή δομή μεταφοράς, θα 
επιτρέψουν στο δίκτυο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και θα διευκολύνουν τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές και τις επενδύσεις.

Τροπολογία 147
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο.

(22) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, ένα πρώτο βήμα 
μπορεί να είναι η δημιουργία 
περιφερειακών αγορών ενέργειας. Για το 
λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύσουν, σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπου είναι 
δυνατόν, την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους και την συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Μπορούν να οριστούν συντονιστές 
σε περιφερειακό επίπεδο για να 
διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ όλων 
των αρμοδίων φορέων, εθνικών αρχών, 
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διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
χρηστών, χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και άλλων παραγόντων της 
αγοράς. Η μεσολάβησή τους μπορεί να 
είναι ιδιαιτέρως επωφελής για τον 
σχεδιασμό διασυνοριακών επενδύσεων. 
Οι συντονιστές αναφέρουν, σε ετήσια 
έκθεση προς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, την πρόοδο που επετεύχθη και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο διορισμός συντονιστών σε περιφερειακό επίπεδο θα διευκολύνει την υλοποίηση 
περιφερειακών πρωτοβουλιών και τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων της αγοράς. Η 
δημιουργία της θέσης του "συντονιστή" θα επιτρέψει επίσης την καλύτερη παρακολούθηση 
περιφερειακών πρωτοβουλιών, κυρίως μέσω της αναφοράς - προς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη - των επιτευγμάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι διάφοροι παράγοντες της 
αγοράς. Η θέση του "συντονιστή" ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας, 
διαλόγου και καλής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 149
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
κοινοί κανόνες για μια πραγματικά 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, βασικοί 
στόχοι της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
είναι η ανάπτυξη κοινού δικτύου και ο 
ευρείας κλίμακας ενεργειακός 
εφοδιασμός προσβάσιμος σε όλους. Προς 
το σκοπό αυτό, μη στρεβλωμένες τιμές 
αγοράς αποτελούν τα πλέον κατάλληλα 
κίνητρα για την ανάπτυξη διασυνοριακών 
διασυνδέσεων και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε νέα παραγωγή ενέργειας, 
οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε σύγκλιση 
των τιμών. Κανονιστικά ζητήματα 
σχετικά με διασυνοριακές διασυνδέσεις 
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και περιφερειακές αγορές πρέπει να 
εμπίπτουν στην ευθύνη του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη και η διαχείριση των διασυνοριακών διασυνδέσεων 
και των περιφερειακών αγορών με σαφή και διαφανή τρόπο που δεν ενέχει διακρίσεις, οι 
διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία 150
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας πρέπει να είναι το πρώτο 
βήμα στην ανάπτυξη ενός πλήρως 
ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωματώνοντας 
τελικά τις «νήσους» ηλεκτρικής ενέργειας 
που υπάρχουν επί του παρόντος στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, η σύνδεση των εν λόγω περιφερειών είναι 
βήμα ζωτικής σημασίας.
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Τροπολογία 151
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Η ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας πρέπει να οδηγήσει βαθμιαία 
στην ανάπτυξη ενός πλήρως 
ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωματώνοντας 
τελικά τις «νήσους» ηλεκτρικής ενέργειας 
που υπάρχουν επί του παρόντος στην 
Ένωση. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επιτευχθεί σταδιακά βάσει των συνθηκών 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Τα 
κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
την προώθηση της σταδιακής 
ολοκλήρωσης των περιφερειακών 
αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, η σύνδεση των εν λόγω περιφερειών είναι ένα 
βήμα ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 152
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά ώστε 
να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή να 
ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 
παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 

(23) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά ώστε 
να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή να 
ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 
παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
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ηλεκτρικής ενέργειας και της 
βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης εξέλιξής της, όπου 
περιλαμβάνονται πτυχές όπως η 
δυναμικότητα παραγωγής, οι διάφορες 
πηγές ηλεκτροπαραγωγής, οι υποδομές 
μεταφοράς και διανομής, οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, οι επενδύσεις, οι τιμές 
χονδρικής και λιανικής κατανάλωσης, η 
ρευστότητα της αγοράς, οι βελτιώσεις 
όσον αφορά το περιβάλλον και την 
απόδοση.

ηλεκτρικής ενέργειας και της 
βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης εξέλιξής της, όπου 
περιλαμβάνονται πτυχές όπως η 
δυναμικότητα παραγωγής, οι διάφορες 
πηγές ηλεκτροπαραγωγής, οι υποδομές 
μεταφοράς και διανομής, η ποιότητα 
υπηρεσιών και προμήθειας, οι 
διασυνοριακές συναλλαγές, η διαχείριση 
της συμφόρησης, οι επενδύσεις, οι τιμές 
χονδρικής και λιανικής κατανάλωσης, η 
ρευστότητα της αγοράς, οι βελτιώσεις 
όσον αφορά το περιβάλλον και την 
απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ενεργός ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στην παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Χρειάζεται 
να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών στους 
μηχανισμούς κατανομής της δυναμικότητας και, γενικότερα, στη διαχείριση της συμφόρησης.

Τροπολογία 153
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή και την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με 
σκοπό τη βελτίωση και ενοποίηση 
ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας, που 
συνδέονται με κοινό δίκτυο, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει τους κανόνες 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την 
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πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και 
τις διαδικασίες που ισχύουν για τις 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών 
και τη χορήγηση αδειών καθώς και για 
την εκμετάλλευση των δικτύων."

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 1 της Οδηγίας 2003/54 ΕΚ, με προσθήκη νέων 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να διευρυνθεί για να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της αγοράς. 
Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ο σύνδεσμος με τις υποχρεώσεις του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 154
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (-α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α) Το σημείο 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"12. «επιλέξιμοι πελάτες»: οι πελάτες 
που είναι ελεύθεροι να αγοράζουν 
ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή 
της επιλογής τους κατά την έννοια του 
άρθρου 21 της παρούσας οδηγίας καθώς 
και να συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις 
με διάφορους προμηθευτές·"

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 2 παράγραφος 12 της Οδηγίας 2003/54 ΕΚ, με 
προσθήκη νέων στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις με 
διάφορους προμηθευτές.
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Τροπολογία 155
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34α. «βιομηχανική περιοχή»: 
γεωγραφική περιοχή η οποία αποτελεί 
ιδιωτική ιδιοκτησία και διαθέτει δίκτυο 
ενεργειακής τροφοδότησης και η οποία 
έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο για 
την τροφοδότηση βιομηχανικών 
καταναλωτών στην εν λόγω περιοχή."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ενέργειας σε βιομηχανικές περιοχές δεν χρειάζεται να 
συμμορφώνονται προς υποχρεώσεις λειτουργίας του δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Τούτο δεν έχει νομική βάση. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις βιομηχανικές περιοχές ώστε να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια δικαίου. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση των βιομηχανικών δικτύων εξασφαλίζει 
αναλογικές προσπάθειες χωρίς να υπονομεύει τους στόχους της ελευθέρωσης. Η παρούσα 
τροπολογία δεν θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών στις βιομηχανικές 
περιοχές. Τυπικά, είναι λίγοι οι ανεξάρτητοι τελικοί καταναλωτές που τροφοδοτούνται από 
βιομηχανικές περιοχές.

Τροπολογία 156
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)



PE404.393v01-00 60/121 AM\713546EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34α. «βιομηχανική περιοχή»: 
γεωγραφική περιοχή η οποία αποτελεί 
ιδιωτική ιδιοκτησία και διαθέτει δίκτυο 
ενεργειακής τροφοδότησης και η οποία 
έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο για 
την τροφοδότηση βιομηχανικών 
καταναλωτών στην εν λόγω περιοχή."

Or. xm

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση βιομηχανικών περιοχών πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης ειδικών 
ρυθμίσεων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την τροφοδότηση 
βιομηχανικών καταναλωτών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία 157
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34α. «ιδιοκτήτης συστήματος 
μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 
6 της παρούσας οδηγίας στο κράτος 
μέλος στο οποίο ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος ορίστηκε από 
το κράτος μέλος και εγκρίθηκε από τον 
Οργανισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 
10, παράγραφος 1."
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Or. xm

(Προσθήκη νέου σημείου 35 στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 158
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34α. «ιδιοκτήτης συστήματος 
μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 
6 της παρούσας οδηγίας στο κράτος 
μέλος στο οποίο ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος ορίστηκε από 
το κράτος μέλος και εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 
10, παράγραφος 1."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

 Ο διαχωρισμός της διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς από κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της 
προτεινόμενης "τρίτης δέσμης" νομοθετικών μέτρων. Επομένως έχει ουσιαστική σημασία να 
καθορισθεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής αυτού του διαχωρισμού.  Ένας τομέας στον οποίο οι 
περί διαχωρισμού απαιτήσεις της νομοθεσίας δεν είναι αρκετά σαφείς είναι οι υποχρεώσεις 
τήρησης του απορρήτου που ισχύουν για τους διάφορους παράγοντες της αγοράς.
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Τροπολογία 159
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 
34α:
"35. «θεμιτός και ανόθευτος 
ανταγωνισμός σε μια ανοικτή αγορά»: 
ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση για
όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η 
εξασφάλιση του στόχου αυτού αποτελεί 
καθήκον των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και του 
Οργανισμού."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"35. «θεμιτός ανταγωνισμός σε μια 
ανοικτή αγορά»: μια κατάσταση στην 
αγορά κατά την οποία καμία εταιρεία δεν 
μπορεί να κατέχει μερίδιο αγοράς άνω 
του 30% και οι τρεις μεγαλύτερες 
εταιρείες δεν κατέχουν μερίδιο αγοράς 
άνω του 50% και οι πέντε μεγαλύτερες 
εταιρείες δεν κατέχουν άνω του 66,7% 
στη σχετική αγορά."
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Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές χειραγώγησης των τιμών ομάδας στις σχετικές αγορές, 
έχει μεγάλη σημασία όχι μόνον να τεθεί όριο στο μερίδιο αγοράς των μεγαλυτέρων εταιρειών, 
αλλά και να εξασφαλισθεί η αποκέντρωση δύναμης στην υπόλοιπη αγορά. οι συγκεντρώσεις 
στην αγορά μετρούνται από τις αρχές ανταγωνισμού βάσει του ποσοστού συγκέντρωσης 1, 3 και 
5 (ΣΚ 1, ΣΚ3, ΣΚ5).

Τροπολογία 161
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34α. «επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή, προμήθεια ή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας· είναι επίσης 
υπεύθυνο για τα εμπορικά και τεχνικά 
καθήκοντα ή/και τα καθήκοντα 
συντήρησης που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες αυτές· δεν 
περιλαμβάνονται οι τελικοί πελάτες."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34α στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Τροπολογία 162
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β β) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 
36:
"34β. «ενεργειακή πενία»: κατάσταση 
κατά την οποία ένα νοικοκυριό δεν έχει 
την οικονομική δυνατότητα να 
εξασφαλίσει τη θέρμανση της οικίας του 
σε αποδεκτή θερμοκρασία η οποία 
βασίζεται στα συνιστώμενα από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επίπεδα, 
ήτοι τουλάχιστον 18°-22°C για όλους τους 
κατοικημένους χώρους διαβίωσης 
ανάλογα με τη λειτουργία του χώρου. 
Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα 
αγοράς άλλων υπηρεσιών ενέργειας στην 
οικία σε εύλογο κόστος. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να συντάξουν εθνικό ορισμό της 
ενεργειακής πενίας σε συνάρτηση με το 
ποσοστό του εισοδήματος του 
νοικοκυριού που δαπανάται για την 
ενέργεια."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34β στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ένας εναρμονισμένος ορισμός της ενεργειακής πενίας είναι πρακτικά αδύνατος διότι το 
εισόδημα των νοικοκυριών και το κόστος ζωής, περιλαμβανομένου και του κόστους της 
ενέργειας, παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αντίθετα, ένας εθνικός 
ορισμός της ενεργειακής πενίας έχει ουσιαστική σημασία για να προσδιοριστεί ποιο 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.
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Τροπολογία 163
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β β) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34β. «εικονική εγκατάσταση 
ηλεκτροπαραγωγής»: πρόγραμμα 
απελευθέρωσης/πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας με το οποίο μια επιχείρηση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
υποχρεωμένη είτε να πωλήσει είτε να 
καταστήσει διαθέσιμη μια ορισμένη 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή να 
χορηγήσει πρόσβαση σε μέρος του 
παραγωγικού δυναμικού της στους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές για 
ορισμένο χρονικό διάστημα."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34β στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 164
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 34 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β γ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"34γ. «προσιτή τιμή»: τιμή που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, λαμβάνοντας υπόψη 
τον εθνικό ορισμό της ενεργειακής πενίας 
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που προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 
34β."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 34γ στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 86, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι 
οποίες μπορούν να αφορούν την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική 
παροχή, την ποιότητα και τις τιμές 
παροχής, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας του κλίματος, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας." Οι 
υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται 
σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες 
και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν 
την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στους 
εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση 
της ζήτησης και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και των 
στόχων που αφορούν τις ανανεώσιμες 
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πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο τρίτα μέρη να ζητήσουν 
πρόσβαση στο δίκτυο.

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ήτοι 20% μέχρι το 2020, προϋποθέτει συγκεκριμένη δράση στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, που ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που αφορά την περιβαλλοντική προστασία.

Τροπολογία 166
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 86, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι 
οποίες μπορούν να αφορούν την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική 
παροχή, την ποιότητα και […] την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
του κλίματος και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας […] .
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Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/54 ΕΚ με την προσθήκη νέων 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει να μετατεθεί η αναφορά στις τιμές παροχής από τις διατάξεις 
που αφορούν τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας κοινής ωφελείας στις διατάξεις που αφορούν 
την προστασία των ευάλωτων πελατών· με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που 
αφορούν τις τιμές παροχής απευθύνονται στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές. Με την 
ειδικότερη στοχοθέτηση τα μέτρα θα ωφελήσουν σε τελευταία ανάλυση τους πελάτες εκείνους 
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Τροπολογία 167
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το 
εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι 
μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 50 
εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών η ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR) και 
οι εταιρείες ενεργειακής έντασης, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 17, 
παράγραφος 1, στοιχείο (α) της Οδηγίας 
2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την 
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων 
και της ηλεκτρικής ενέργειας1 απολαύουν 
της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του 
δικαιώματος να προμηθεύονται 
ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης 
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ποιότητας εντός του εδάφους τους σε 
λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες 
και διαφανείς τιμές. Για να 
διασφαλίσουν την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την 
ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο 
προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση 
σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό 
τους υπό όρους, προϋποθέσεις και 
τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2. Η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει επ' ουδενί τα κράτη μέλη να 
ενισχύουν τη θέση των εγχώριων, 
μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην 
αγορά, με τη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων για προαιρετικές 
συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής 
της κατηγορίας των καταναλωτών.
1 ΕΕ L 283 της 15.7.2003, σ. 51. Οδηγία 

όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 
100)."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει και τις εταιρείες ενεργειακής έντασης.

Τροπολογία 168
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το 
εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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"3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι οικιακοί πελάτες … απολαύουν 
της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του 
δικαιώματος να προμηθεύονται 
ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης 
ποιότητας εντός του εδάφους τους σε 
… εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και 
διαφανείς τιμές χωρίς διακρίσεις. Οι εν 
λόγω πελάτες έχουν πρόσβαση σε 
δυνατότητες επιλογής, δίκαιη 
μεταχείριση, αντιπροσώπευση και 
αποκατάσταση. Η ποιότητα της 
υπηρεσίας αποτελεί κεντρικό 
χαρακτηριστικό των ευθυνών των 
εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Για να 
διασφαλίσουν την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την 
ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο 
προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση 
σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό 
τους υπό όρους, προϋποθέσεις και 
τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2. Η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει επ' ουδενί τα κράτη μέλη να 
ενισχύουν τη θέση των εγχώριων, 
μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην 
αγορά, με τη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων για προαιρετικές 
συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής 
της κατηγορίας των καταναλωτών."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 169
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 3, παράγραφος 3,εδάφιο 1 
τροποποιείται ως ακολούθως:
"(3). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι 
μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 50 
εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR) 
απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, 
δηλαδή του δικαιώματος να 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
συγκεκριμένης ποιότητας εντός του 
εδάφους τους σε λογικές και βασιζόμενες 
επί του κόστους, εύκολα και άμεσα 
συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές. Για να 
διασφαλίσουν την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την 
ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο 
προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση 
σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό 
τους υπό όρους, προϋποθέσεις και 
τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2. Η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει επ' ουδενί τα κράτη μέλη να 
ενισχύουν τη θέση των εγχώριων, 
μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην 
αγορά, με τη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων για προαιρετικές 
συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής 
της κατηγορίας των καταναλωτών."

Or. de

Αιτιολόγηση

Βασική αρχή της οικονομίας της αγοράς: οι τιμές πρέπει να βασίζονται στο πραγματικό κόστος. 
Ως εκ τούτου, είναι αντιπαραγωγικό για την αναδυόμενη αγορά ενέργειας εάν καθορισθούν 
ρυθμιζόμενα τιμολόγια λιανικής χαμηλότερα του πραγματικού κόστους, διότι οι διαφορές αυτές 
πρέπει να αντισταθμισθούν με άλλα μέσα.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τις τροπολογίες 15 και 16 που κατέθεσε η εισηγήτρια 
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Eluned Morgan.

Τροπολογία 170
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"(3α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από 
προμηθευτή - εφόσον ο τελευταίος 
συμφωνεί - ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι καταχωρημένος ο 
προμηθευτής. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
καταχωρημένες ως προμηθευτές στη 
χώρα προέλευσής τους, μπορούν να 
εφοδιάζουν τους πελάτες τους, χωρίς να 
χρειάζεται να πληρούν περαιτέρω 
προϋποθέσεις."

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε κάθε κράτος μέλος οι προμηθευτές πρέπει να πληρούν διαφορετικές προϋποθέσεις για να 
μπορούν να προμηθεύουν τους πελάτες τους. Αυτοί οι διαφορετικοί κανόνες της αγοράς και οι 
διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις δημιουργούν μεγάλους φραγμούς για την είσοδο στην αγορά. 
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά, πρέπει να εφαρμοσθεί η 
αρχή της χώρας καταγωγής, ήτοι ένας προμηθευτής ο οποίος είναι καταχωρημένος ως 
προμηθευτής σε κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να προμηθεύει πελάτες σε άλλα κράτη μέλη, 
χωρίς να χρειάζεται να πληροί εκεί περαιτέρω προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 171
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"(3β) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πελάτες
(α) έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν 
προμηθευτή εντός δύο εβδομάδων με την 
επιφύλαξη των όρων της σύμβασης 
προμήθειας·και
(β) έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα 
τα δεδομένα κατανάλωσής τους.
Διασφαλίζεται εν προκειμένω ότι οι 
διαδικασίες αυτές διατίθενται σε όλους 
τους παράγοντες της αγοράς χωρίς 
διακρίσεις όσον αφορά το κόστος, την 
εργασία και τον χρόνο."

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύπλοκη και επαχθής για τον πελάτη, τούτο 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προθυμία του πελάτη να αλλάξει προμηθευτή. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στα δεδομένα 
τους και σε μια απλή διαδικασία αλλαγής προμηθευτή. Επίσης, η διαδικασία αλλαγής πρέπει να 
πραγματοποιείται όσο το δυνατό συντομότερα, στην ιδανική περίπτωση να μη διαρκεί 
περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Τροπολογία 172
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"(3γ) Τα κράτη μέλη προβλέπουν ορισμό 
της έννοιας «ενεργειακή πενία» σε εθνικό 
επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, 
ρυθμιστικοί φορείς και άλλοι παράγοντες 
της αγοράς συμμετέχουν σε διαδικασία 
διαβουλεύσεων."

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια Eluned Morgan σχετικά με την ενεργειακή πενία 
υπεισέρχονται σε μεγάλο βαθμό στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων (αρχή της 
επικουρικότητας). Ως εκ τούτου, η παρούσα τροπολογία κατατίθεται ως εναλλακτική πρόταση 
τουλάχιστον στις τροπολογίες 14 και 18. Ζητήματα ενεργειακής πενίας δεν πρέπει να 
ρυθμίζονται μέσω της αγοράς ενέργειας, αλλά πρέπει να καλύπτονται από την κοινωνική 
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό εμπίπτει στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας.

Τροπολογία 173
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία 
των τελικών πελατών και, ειδικότερα, 
μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
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μέτρων, επί παραδείγματι μέτρων που 
αφορούν τους όρους πληρωμής, που τους 
βοηθούν να αποφύγουν την αποσύνδεση
…."

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2003/54 ΕΚ με την προσθήκη νέων 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει να μετατεθεί η αναφορά στις τιμές παροχής από τις διατάξεις 
που αφορούν τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας κοινής ωφελείας στις διατάξεις που αφορούν 
την προστασία των ευάλωτων πελατών· με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που 
αφορούν τις τιμές παροχής απευθύνονται στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές. Με την 
ειδικότερη στοχοθέτηση τα μέτρα θα ωφελήσουν σε τελευταία ανάλυση τους πελάτες εκείνους 
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Τροπολογία 174
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"5a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο εθνικών 
σχεδίων δράσης, για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής πενίας, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η πραγματική μείωση του 
αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε 
κατάσταση ενεργειακής πενίας, και 
κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ώστε να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής 
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υπηρεσίας και των υποχρεώσεων 
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Τα εν λόγω 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικά 
τιμολόγια για ευάλωτους πελάτες και 
μεμονωμένα νοικοκυριά· προβλέπουν 
επίσης βελτιώσεις της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και ειδική κοινωνική 
στήριξη για ομάδες καταναλωτών με 
χαμηλό εισόδημα. Η Επιτροπή παρέχει 
δείκτες για την παρακολούθηση του 
αντικτύπου των εν λόγω μέτρων στην 
ενεργειακή πενία. Τα μέτρα αυτά δεν 
εμποδίζουν το άνοιγμα της αγοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 21."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ενεργειακή πενία αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η υπό εξέταση πρόταση πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό και να καθιστά την 
ενέργεια οικονομικά προσιτή για όλους τους Ευρωπαίους.

Τροπολογία 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ζ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
“6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
περιλαμβάνουν ή επισυνάπτουν στους 
λογαριασμούς και στο σύνολο του 
διαφημιστικού υλικού και του υλικού 
προώθησης το οποίο τίθεται στη 
διάθεση των τελικών πελατών 
διευκρινίσεις σχετικά με:"

Or. en
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(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 6 - εδάφιο 1 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να εμφαίνονται σαφώς στο σύνολο του διαφημιστικού και λοιπού υλικού και 
να μην απαιτείται από τον πελάτη να τις αναζητήσει αλλού. Παρεμφερείς απαιτήσεις ισχύουν 
και σε άλλους τομείς, όπως στην πώληση αυτοκινήτων ή την πώληση οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών.

Τροπολογία 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 η (νέα)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 6 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1η) Στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το 
στοιχείο (β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"β) […] Διατίθενται στο κοινό 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις 
εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά 
απόβλητα που είναι αποτέλεσμα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 
συνολικό μίγμα καυσίμων του 
προμηθευτή κατά το προηγούμενο 
έτος[…]"

Or. en

(Διαγραφή ορισμένων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 6 - στοιχείο (β) της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να εμφαίνονται σαφώς στο σύνολο του διαφημιστικού και λοιπού υλικού και 
να μην απαιτείται από τον πελάτη να τις αναζητήσει αλλού. Παρεμφερείς απαιτήσεις ισχύουν 
και σε άλλους τομείς, όπως στην πώληση αυτοκινήτων ή την πώληση οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών.



PE404.393v01-00 78/121 AM\713546EL.doc

EL

Τροπολογία 177
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1θ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, επί παραδείγματι μέτρων 
ανακαίνισης οικιστικών κτιρίων, και του 
στόχου της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν ιδίως την παροχή 
κατάλληλων οικονομικών κινήτρων, 
αξιοποιώντας, όπου είναι σκόπιμο, όλα 
τα υφιστάμενα εθνικά και κοινοτικά 
μέσα για τη συντήρηση και την 
κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής 
δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του 
δυναμικού διασύνδεσης."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 178
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1θ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, …, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, και του στόχου της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως 
την παροχή κατάλληλων οικονομικών 
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα εθνικά και 
κοινοτικά μέσα για τη συντήρηση και 
την κατασκευή της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Όταν κράτη μέλη βάσει της 
νομοθεσίας ή άλλων πολιτικών 
αποφάσεων μειώνουν τη δυναμικότητα 
ασφαλούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από μη ορυκτές πηγές, 
καθορίζουν αντιστοίχως έναν υψηλότερο 
στόχο όσον αφορά το μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι 
δεν θα μεταβληθεί η συμβολή τους στη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Έχει υψίστη σημασία να διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας 
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός για την κάλυψη της ζήτησης.
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Τροπολογία 179
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1θ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, και του στόχου της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως 
την παροχή κατάλληλων οικονομικών 
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα εθνικά και 
κοινοτικά μέσα για τη συντήρηση και 
την κατασκευή της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Τα κράτη μέλη, τηρώντας 
πλήρως τις οικείες διατάξεις της 
Συνθήκης, μπορούν να προωθούν 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες μεταξύ 
καταναλωτών και προμηθευτών, οι 
οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της 
παραγωγής και διανομής ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους 
καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το 
όφελος που προκύπτει, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση βελτίστου 
επιπέδου επενδύσεων στον τομέα της 
ενέργειας."

Or. en
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(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο με σκοπό να παραχωρείται στους 
καταναλωτές πραγματικό μερίδιο των ωφελημάτων.

Τροπολογία 180
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ι) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, ιδιαίτερα για την πρόληψη των 
διακρίσεων εις βάρος καταναλωτών με 
χαμηλό εισόδημα ή καταναλωτών που 
κατοικούν σε απομονωμένες περιοχές, για 
την εξασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, … της ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, και του στόχου της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως
την παροχή κατάλληλων οικονομικών 
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα εθνικά και 
κοινοτικά μέσα για τη συντήρηση και 
την κατασκευή της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των καταναλωτών που ζουν σε απομονωμένες περιοχές 
(ορεινές και νησιωτικές περιοχές).

Τροπολογία 181
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1θ) Το άρθρο 3, παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, και του στόχου της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως 
την παροχή κατάλληλων οικονομικών 
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα εθνικά και 
κοινοτικά μέσα για τη συντήρηση και 
την κατασκευή της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Τα κράτη μέλη, τηρώντας 
πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης, 
μπορούν να προωθούν μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις και αγοραστικές ομάδες 
μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων 
προμήθειας που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας 
ταυτόχρονα στους πελάτες να αποκτούν 
δίκαιο τμήμα των κερδών, υπό την 
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προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
βέλτιστου επιπέδου επενδύσεων στον 
κλάδο.

Or. fr

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και των 
αγοραστικών ομάδων στην ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής και στην ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 182
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ι (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ι) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 7α:
"7α. Για την προώθηση της ορθολογικής 
χρήσης της ενέργειας και τη μείωση της 
ενεργειακής πενίας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να 
εισαγάγουν κλιμακωτή τιμολόγηση, βάσει 
της οποίας η τιμή αυξάνει ανάλογα προς 
τα επίπεδα κατανάλωσης. Η πρώτη 
κλίμακα με τη χαμηλότερη τιμή 
αντιστοιχεί σε βασική ποσότητα 
ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη 
θέρμανση μιας κατοικίας με 
θερμομόνωση και για στοιχειώδεις 
λειτουργίες όπως φωτισμός και 
μαγείρεμα. Η βασική αυτή ποσότητα 
μπορεί να διαφέρει αναλόγως του εάν 
πρόκειται για μονομελές ή για πολυμελές 
νοικοκυριό. Οι τιμές στην κλίμακα ή στις 
κλίμακες που ευρίσκονται πάνω από τη 
βασική ποσότητα είναι κατά πολύ 
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υψηλότερες από τη βασική τιμή."

Or. nl

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση της ενέργειας παρέχει κίνητρο για ορθολογική χρήση της 
ενέργειας καθώς και εχέγγυο ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε μια βασική ποσότητα ενέργειας 
σε χαμηλή τιμή.

Τροπολογία 183
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ι (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ι) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"7a. Για την προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και τη μείωση της 
ενεργειακής πενίας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να 
εφαρμόσουν τύπους τιμολόγησης, βάσει 
των οποίων η τιμή αυξάνει ανάλογα προς 
τα επίπεδα κατανάλωσης, με απώτερο 
στόχο να ενθαρρυνθεί μια συμπεριφορά 
που προωθεί την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, να μειωθεί η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια 
να περιορισθούν οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα στον οικιακό τομέα, καθώς 
και να μειωθεί το κόστος της ενέργειας 
στα νοικοκυριά που πλήττονται από 
ενεργειακή πενία.". 

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.

Τροπολογία 184
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ι (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ι) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"7a. Για την προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και τη μείωση της 
ενεργειακής πενίας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να 
εφαρμόσουν τύπους τιμολόγησης, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν κλιμακωτά 
τιμολόγια, βάσει των οποίων η τιμή 
αυξάνει ανάλογα προς τα επίπεδα 
κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 185
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1ι (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ι) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"7a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν τους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρμόσουν 
τύπους τιμολόγησης που προωθούν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι τύποι τιμολόγησης πρέπει να εξασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλές τιμές.

Τροπολογία 186
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ια(νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ια) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9:
"9α. Εάν αποδειχθεί ότι εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μετακυλήσει 
το κόστος των πιστοποιητικών του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών στους 
πελάτες, όταν τα εν λόγω πιστοποιητικά 
έχουν χορηγηθεί ατελώς, τα κράτη μέλη 
δύνανται να απαιτήσουν επιστροφή από 
τις εν λόγω εταιρείες, μέσω πρόσθετης 
φορολόγησης. Τα έσοδα της φορολόγησης 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στο εισπράττον κράτος 
μέλος και για την καταβολή 
αντισταθμιστικών πληρωμών σε 
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εταιρείες ενεργειακής έντασης οι οποίες, 
λόγω της έλλειψης αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, υπέστησαν ζημίες υπό τη 
μορφή αδικαιολόγητα υψηλών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. nl

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται στην ανεπαρκώς λειτουργούσα αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ζημιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να καταβάλλονται 
αντισταθμιστικές πληρωμές.

Τροπολογία 187
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 10:

διαγράφεται

"10. «10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
και να τροποποιεί κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της διαδικασίας επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 188
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 10:

διαγράφεται

"10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3».

Or. de

Αιτιολόγηση

 Η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών μέσω της "κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο" περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 189
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 10:

διαγράφεται

"10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
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για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας θα περιορίσει την επιρροή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  Επιπλέον, σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας δεν θα περιλαμβάνονταν στη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Δεδομένου 
ότι τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας επιτροπολογίας μπορούν δυνητικά να είναι πολύ 
εκτεταμένα και επειδή οι θεμελιώδεις αυτοί κανόνες επηρεάζουν την ουσία των ρυθμίσεων περί 
διαχωρισμού στις οποίες υπόκεινται οι διαχειριστές δικτύων διανομής, η διάταξη αυτή πρέπει 
να απορριφθεί για θεμελιώδεις λόγους.

Τροπολογία 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 10:

διαγράφεται

"10. «10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
και να τροποποιεί κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει, μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας, κατευθυντήριες 
γραμμές για τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την καθολική υπηρεσία, τον 
ύστατο προμηθευτή, τα μέτρα για την προστασία ευάλωτων πελατών, τις διαδικασίες αλλαγής 
προμηθευτή και την κοινοποίηση πληροφοριών. Για να διασφαλισθεί πλήρης εναρμόνιση των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών, όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα πρέπει να εγκριθούν με 
τη συμμετοχή του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι η υπερβολική χρήση 
της διαδικασίας επιτροπολογίας θα μπορούσε να αυξήσει τη ρυθμιστική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 191
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 10:

διαγράφεται

"10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαραίτητες για την προστασία των καταναλωτών διατάξεις πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της οδηγίας. Επομένως, εξουσιοδότηση για την έκδοση κατευθυντηρίων 
γραμμών δεν είναι απαραίτητη.
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Τροπολογία 192
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το εν 
λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

"10. Μετά από κατάλληλη διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει και να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω μέτρο, 
που αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων γραμμών τηρούνται οι αρχές της καλής ρυθμιστικής πρακτικής.

Τροπολογία 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"10a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμβάσεις προμήθειας ενέργειας με 
οικιακούς καταναλωτές με ικανότητα 
σύνδεσης χαμηλότερη των 10 kW δεν 
προβλέπουν καθορισμένη ελάχιστη τιμή 
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ανεξαρτήτως ποσότητας, αλλά 
αντικατοπτρίζουν μια μεταβλητή 
συνιστώσα κόστους που βασίζεται στην 
καταναλούμενη ποσότητα."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 10α στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το κόστος σύνδεσης και μέτρησης περιλαμβάνεται στη ρυθμισμένη 
δραστηριότητα διανομής, δεν είναι λογικό οι συμβάσεις που συνάπτονται με οικιακούς 
καταναλωτές να προβλέπουν καθορισμένη τιμή. Για τους οικιακούς καταναλωτές με ικανότητα 
σύνδεσης άνω των 10 kW δικαιολογείται μία συνιστώσα καθορισμένης τιμής για το κόστος που 
απορρέει από την ανάγκη εξισορρόπησης κατά τις ώρες αιχμής. Το μέτρο αυτό διασφαλίζει 
επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών, καθόσον η τιμή για την πλειονότητα των οικιακών 
καταναλωτών περιλαμβάνει μόνο μία παράμετρο.

Τροπολογία 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"10β. Τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, 
εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον 2% των 
συνολικών εσόδων ηλεκτρικής ενέργειας 
που προέρχονται από οικιακούς 
καταναλωτές δαπανάται για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και 
μέτρησης της ζήτησης για τους οικιακούς 
καταναλωτές. Οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα 
της ενέργειας, τα περιφερειακά και 
τοπικά όργανα καθώς και οι μη 
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κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να 
ζητούν πόρους από αυτό το ταμείο για τη 
(συγ)χρηματοδότηση της προώθησης 
προγραμμάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας για οικιακούς 
καταναλωτές, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
ευάλωτους καταναλωτές. Η διαχείριση 
και οι λεπτομέρειες της χορήγησης αυτών 
των πόρων αποφασίζονται σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 10β στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Στην ελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει μια τάση για αύξηση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι το κόστος συναλλαγής για την παροχή αποδοτικών 
ενεργειακών υπηρεσιών σε οικιακούς καταναλωτές είναι υψηλότερο σε σχέση με μείζονες 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την ενίσχυση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στο επίπεδο αυτό είναι η δημιουργία ενός ταμείου. Αυτή η μορφή 
χρηματοδοτικού μέσου απέδωσε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στη Δανία, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στην Ολλανδία και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ στους τομείς της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της μείωσης του συνολικού κόστους και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Τροπολογία 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
παρακολούθηση των θεμάτων της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Όταν τα 
κράτη μέλη θεωρούν ότι ενδείκνυται, 
μπορούν να αναθέτουν αυτό το καθήκον 
στις ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Η 
παρακολούθηση αυτή καλύπτει, 
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ειδικότερα, το ισοζύγιο 
προσφοράς/ζήτησης στην εθνική αγορά, 
[...] περιλαμβανομένων λεπτομερών 
προβλέψεων [...] της μελλοντικής 
ζήτησης και των διαθέσιμων 
προμηθειών, το προβλεπόμενο επιπλέον 
δυναμικό που βρίσκεται υπό 
προγραμματισμό ή κατασκευή, και την 
ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης 
των δικτύων, την πρόσβαση στην 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή, καθώς και μέτρα για την 
κάλυψη της ανώτατης ζήτησης και την 
αντιμετώπιση τυχόν ελλειμμάτων ενός ή 
περισσότερων προμηθευτών. Οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν, το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε 
έτους, έκθεση στην οποία συνοψίζονται 
οι παρατηρήσεις από την 
παρακολούθηση των εν λόγω θεμάτων, 
καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέτρα 
έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν 
για την αντιμετώπισή τους, και 
διαβιβάζουν πάραυτα την εν λόγω 
έκθεση στην Επιτροπή."

Or. en

(Προσθήκη στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ ορισμένων στοιχείων σχετικά με τις 
προβλέψεις και την πρόσβαση στην αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας παραγωγή) 

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο στόχος της ασφάλειας του εφοδιασμού, αναμένεται αυξημένη χρήση της 
αποκεντρωμένης και μικρής κλίμακας παραγωγής. Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν την πρόσβαση 
στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις και τούτο πρέπει να εξασφαλισθεί μέσω της δέουσας 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 196
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο –5 - α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 5 -α

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν τον καθορισμό τεχνικών 
κριτηρίων λειτουργίας και την εκπόνηση 
και δημοσιοποίηση τεχνικών κανόνων 
που ορίζουν κατάλληλα επίπεδα 
αξιοπιστίας και ασφάλειας και τεχνικές 
προδιαγραφές λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, δικτύων 
διανομής, εξοπλισμού άμεσα 
συνδεδεμένων καταναλωτών, 
κυκλωμάτων διασυνδέσεων και 
απευθείας γραμμών. Οι τεχνικοί αυτοί 
κανόνες εξασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων, 
είναι αντικειμενικοί και δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι 
απαιτείται εναρμόνιση των κανόνων 
αυτών, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις 
στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 καλύπτει μόνον ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση· τα ζητήματα λειτουργίας όμως 
(δηλαδή η μετά τη σύνδεση φάση) είναι εξ ίσου σημαντικά και πρέπει να ρυθμίζονται σε αυτό το 
σημείο της οδηγίας.

Τροπολογία 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Νικόλαος Βακάλης, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης 
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.»

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους.

1α. Όταν η συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, λόγω 
κοινού αιτήματος αυτών των κρατών 
μελών, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει, σε 
συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, περιφερειακό συντονιστή. 
1β. Ο περιφερειακός συντονιστής 
προωθεί σε περιφερειακό επίπεδο τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και οποιωνδήποτε 
άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών, των 
διαχειριστών δικτύων, του τομέα της 
ανταλλαγής ενέργειας, των χρηστών του 
δικτύου και των παραγόντων της αγοράς. 
Ειδικότερα ο περιφερειακός συντονιστής:
(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις στις διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
υποστηρίζει τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς κατά την 
κατάρτιση των περιφερειακών σχεδίων 
διασύνδεσής τους και συμβάλλει στον 
συντονισμό των επενδυτικών τους 
αποφάσεων και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
της διαδικασίας εκτίμησης και 
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κατανομής της δυναμικότητας εντός 
ορισμένης περιόδου ("open season 
procedure")·
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
συνεισφέρει στον συντονισμό μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και άλλων 
αρμόδιων εθνικών δημόσιων αρχών με 
την κατάρτιση κοινών μηχανισμών 
κατανομής και προστασίας.
(γ) υποβάλλει ετήσια έκθεση στην 
Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην περιοχή και με 
οποιεσδήποτε δυσκολίες ή εμπόδια 
ενδέχεται να παρεμποδίσουν την πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακοί συντονιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση 
του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Τροπολογία 198
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 

1. Τα κράτη μέλη και οι ρυθμιστικές 
αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε ένα ή περισσότερα 
περιφερειακά επίπεδα. Τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
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συνεργασίες πληροί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο τη δημιουργία διασυνοριακών περιοχών αγοράς. Για το 
λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η εναρμόνιση όλων των διαδικασιών ανταλλαγής 
δεδομένων. Σε μια ελευθερωμένη αγορά η ύπαρξη λειτουργικών διαδικασιών ανταλλαγής 
δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση "χάρτη πορείας", την εκκαθάριση 
(clearing), το διακανονισμό, την αλλαγή προμηθευτή κλπ. Η έλλειψη εναρμονισμένων 
διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων εμποδίζει την υλοποίηση διασυνοριακών περιοχών 
αγοράς.

Τροπολογία 199
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Οι 
γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει η 
περιφερειακή συνεργασία που αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο αντιστοιχούν στις
γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο
άρθρο 2η παράγραφος 3 του κανονισμού 
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1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω 
συνεργασία μπορεί να εφαρμόζεται σε 
άλλες γεωγραφικές περιοχές.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εκτός από το ότι λαμβάνει υπόψη ότι υφίστανται κοινοτικοί κανόνες στον 
τομέα αυτό, αποσκοπεί στην αποτροπή μιας κατάστασης κατά την οποία η Επιτροπή επιβάλλει 
στο μέλλον γεωγραφικές περιοχές συνεργασίας ή ότι ορισμένα κράτη μέλη αποφασίζουν να 
επεκτείνουν τους μηχανισμούς τους και να τους επιβάλουν σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 200
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η 
περιφερειακή συνεργασία πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης 
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.»

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους κατ' 
αρχήν σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής αγοράς, τη διευκόλυνση της 
εναρμόνισης του νομικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου τους και κυρίως την 
ενσωμάτωση των «νήσων» ηλεκτρικής 
ενέργειας που υπάρχουν επί του παρόντος 
στην Ένωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αγορές πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας πλήρως 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς και η γεωγραφική τους έκταση δεν πρέπει να καθοριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 201
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο και ενισχύουν τη συνεκτικότητα 
του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
τους. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες
πληροί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 2η παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους με 
στόχο την καθιέρωση περιφερειακών 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά, και 
διευκολύνουν την εναρμόνιση του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι
περιφερειακοί διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς πληροί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία περιφερειακών διαχειριστών συστημάτων (ΠΔΣ) είναι σημαντική διότι οι ΠΔΣ 
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειακών 
διασυνοριακών υποδομών και είναι εις θέση να εξαλείψουν προβλήματα συμφόρησης στις 
περιφερειακές αγορές. Λαμβανομένου υπόψη του στόχου του 20% της κατανάλωσης ενέργειας 
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που πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάγκη ανάπτυξης των 
υποδομών και επέκτασης και ενίσχυσης των δικτύων έχει καταστεί ζήτημα μεγάλης σημασίας. 
Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας η δημιουργία ΠΔΣ θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πρόκλησης.

Τροπολογία 202
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη
προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο και ενισχύουν τη συνεκτικότητα 
του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
τους. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
πληροί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 2η παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 
Προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο και ενισχύουν τη σύγκλιση και τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Τα κράτη 
μέλη προωθούν επίσης τη συνεργασία 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε 
διασυνοριακό και περιφερειακό επίπεδο. 
Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να υπογραμμίσει ότι η νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει να 
επιτρέπει, ακόμη δε και να ενθαρρύνει τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε 
διασυνοριακό και περιφερειακό επίπεδο.
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Τροπολογία 203
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη
προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο και ενισχύουν τη συνεκτικότητα
του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
τους. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
πληροί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 2η παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύου 
σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής αγοράς, και διευκολύνουν
την εναρμόνιση του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες πληροί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο 
στη διαδικασία δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο έχει θεμελιώδη σημασία και δεν πρέπει να αποτελεί 
μόνον ευθύνη των κρατών μελών, αλλά και των κανονιστικών φορέων και των 
ενδιαφερομένων μερών. Πρέπει να εξασφαλιστεί κυρίως ότι οι διαχειριστές συστημάτων θα 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους, δεδομένου ότι ο ρόλος τους στη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
των αγορών, καθώς και στη διαχείριση και την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς έχει ζωτική 
σημασία για την ενοποίηση των αγορών. Τούτο πρέπει να οδηγήσει στην ενοποίηση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο.
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Τροπολογία 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την εναρμόνιση και την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους τουλάχιστον σε 
περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο και ενισχύουν τη συνεκτικότητα 
των νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων
τους. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
πληροί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 2η παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων και η δημιουργία κοινών ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και μέσω της περιφερειακής συνεργασίας 
αποτελεί προτεραιότητα. Επί παραδείγματι, δεν είναι πλέον αποδεκτό το γεγονός ότι ορισμένοι 
διαχειριστές υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στις εθνικές αγορές τους, ενώ άλλοι 
επωφελούνται από ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές τους και, εκμεταλλευόμενοι αυτό το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μπορούν να διεισδύσουν σε γειτονικές αγορές.
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Τροπολογία 205
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες πληροί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

1. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους για την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους τουλάχιστον σε 
περιφερειακό επίπεδο. Εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
σύγκλιση και τη συνεκτικότητα του 
νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες πληροί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία στηρίζεται στη συμμετοχή και τη δράση των κρατών μελών, αλλά 
πιο συγκεκριμένα των αρμοδίων αρχών τους και των ΕΡΑ. Οι εν λόγω περιφερειακές 
πρωτοβουλίες έχουν επίσης ως στόχο τη σύγκλιση των διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων και 
των εθνικών νομικών συστημάτων: με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν στην προώθηση της 
ενοποίησης των αγορών και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 206
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Όσον αφορά τον στόχο της 
επίτευξης περιφερειακής συνεργασίας, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη ευνοούν και στηρίζουν 
οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 
αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων 
πρόσβασης και εξισορρόπησης 
(ευνοώντας ταυτόχρονα την ολοκλήρωση 
των ζωνών εξισορρόπησης) εντός και 
μεταξύ διαφόρων γειτονικών κρατών 
μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο 
η, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003. Η συνεργασία αυτή 
μπορεί να λάβει την μορφή μιας κοινής 
δομής μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
ώστε να καλύπτει διάφορα γειτονικά 
εδάφη. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η κοινή δομή των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
πληροί τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10α."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η πρόκληση της δημιουργίας ευρύτερων αγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα απαιτεί εντατική 
καθοδήγηση. Αν και η εθελοντική συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων σε περιφερειακό 
επίπεδο ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδώσει αποτελέσματα, η διαχείριση των 
περιφερειακών συστημάτων πρέπει παρ' όλα αυτά να στηρίζεται σε ένα ισχυρότερο πλαίσιο.
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Η οδηγία πρέπει να παρέχει την δυνατότητα να δημιουργηθεί τελικά ένας περιφερειακός 
διαχειριστής συστήματος. Είναι επίσης ουσιώδες να διασφαλιστεί η διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ώστε να επιτραπεί η δημιουργία μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής αγοράς.

Τροπολογία 207
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η σύγκλιση των 
κανονιστικών πλαισίων μεταξύ των 
περιφερειών με στόχο τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς. 
Όταν ο Οργανισμός κρίνει ότι 
απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για την 
εν λόγω συνεργασία, διατυπώνει 
κατάλληλες συστάσεις. Στις 
περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός 
καθίσταται υπόλογη ρυθμιστική αρχή."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία του Οργανισμού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχει 
υψίστη σημασία για να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής 
αγοράς.
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Τροπολογία 208
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α)Στο άρθρο 5 α προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
“1α. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη ασφαλούς και αξιόπιστης 
διαχείρισης των διασυνοριακών 
ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 
δημιουργούν, εντός εκάστης 
περιφερειακής ζώνης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2η παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003, συντονιστικό 
κέντρο το οποίο:
(i) θα παρέχει κοινή πλατφόρμα 
επικοινωνίας σε περίπτωση εκτάκτου 
ανάγκης·
(ii) θα πραγματοποιεί περιφερειακές 
μελέτες σχετικά με τις καταστάσεις 
συμφόρησης στα σύνορα."

Or. fr

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται από στενή αλληλεξάρτηση και 
αλληλοσύνδεση. Παρ' όλα αυτά, η συνεργασία τους σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
ενισχυθεί για να περιορισθεί ο κίνδυνος μείζονος συμβάντος ή black out και για να 
δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να 
ενισχυθεί με τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου συντονισμού της μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας το οποίο θα ήταν επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και με την πραγματοποίηση μελετών σχετικά με τις καταστάσεις 
συμφόρησης σε διασυνδέσεις.
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Τροπολογία 209
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Τα κράτη μέλη, οι ρυθμιστικές 
αρχές και όλοι οι παράγοντες της αγοράς 
εργάζονται από κοινού για να 
εναρμονίσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής 
δεδομένων για τις σημαντικότερες 
διαδικασίες της αγοράς."

Or. xm

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο τη δημιουργία διασυνοριακών περιοχών αγοράς. Για το 
λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η εναρμόνιση όλων των διαδικασιών ανταλλαγής 
δεδομένων. Σε μια ελευθερωμένη αγορά, η ύπαρξη λειτουργικών διαδικασιών ανταλλαγής 
δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση "χάρτη πορείας", την εκκαθάριση 
(clearing), το διακανονισμό, την αλλαγή προμηθευτή κλπ. Η έλλειψη εναρμονισμένων 
διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων εμποδίζει την υλοποίηση διασυνοριακών περιοχών 
αγοράς.

Τροπολογία 210
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
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"1α. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
προωθούν τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και είναι υπεύθυνοι 
για την ενοποίησή τους σε μια ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας."

Or. xm

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 211
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να 
παράγουν ποσοστό της ηλεκτρικής τους 
ενέργειας κατά τρόπο βιώσιμο. Το 
ποσοστό βιώσιμης ενέργειας βασίζεται 
στην υποχρέωση του κράτους μέλους που 
απορρέει από την αναθεώρηση της 
οδηγίας XXXX/XX/ΕΚ*·
* θα συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο όταν θα είναι γνωστός ο τελικός 
αριθμός της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Or. xm

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι σε πολλές περιπτώσεις δαπανηρότερη από την μη ανανεώσιμη 
ενέργεια. Προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επιχορηγούν σε μεγάλη κλίμακα επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για να παράγουν ενέργεια 
με βιώσιμο τρόπο βάσει της Οδηγίας XXXX/XX/ΕΚ (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας), πρέπει να εισαχθεί στο κείμενο νομική υποχρέωση.

Τροπολογία 212
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β)Στο άρθρο 5 α προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1β. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών που καλύπτονται από τον 
νέο περιφερειακό φορέα του συστήματος 
εναρμονίζουν, σύμφωνα με δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιηθεί 
στον Οργανισμό, τους κανόνες σχετικά 
με:
– την κατανομή των διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων σε όλα τα χρονικά 
διαστήματα,
– τη δημιουργία ενιαίου σημείου 
διεπαφής για τους χρήστες των 
διασυνδέσεων,
– την κοινή διαχείριση μιας 
δευτερογενούς αγοράς,
– τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
συστήματος κατανομής του δυναμικού 
διασυνδέσεων σε χρονικά διαστήματα 
μικρότερα της μίας ημέρας,
– την προσαρμογή και την ασφάλεια.

Or. fr

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1β στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
θα βοηθήσει στην εναρμόνιση των κανόνων χρήσης των δικτύων και ιδιαίτερα των 
διασυνδέσεων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται υποχρεωτική εναρμόνιση των κανόνων που 
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διέπουν τη διαχείριση των διασυνδέσεων, καθώς και την εξισορρόπηση και την ασφάλεια των 
δικτύων.

Τροπολογία 213
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1β. Η Επιτροπή αναπτύσσει τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα που θα βοηθήσουν να 
ξεπεραστεί η απομόνωση των 
ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας."

Or. xm

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1β στο άρθρο 5α της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 214
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 5β

Για να προωθηθεί η ανάπτυξη ασφαλούς 
και αξιόπιστης διαχείρισης των 
διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημιουργούν, σε κάθε 
γεωγραφική περιοχή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2η, παράγραφος 3 του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 1228/2003, συντονιστικό 
κέντρο το οποίο:
(i) λειτουργεί ως πλατφόρμα επικοινωνίας 
σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης·
(ii) πραγματοποιεί περιφερειακές μελέτες 
σε μη πραγματικό χρόνο σχετικά με τις 
καταστάσεις συμφόρησης στα σύνορα."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 5β στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δικτύων πρέπει να ενισχυθεί για να περιορισθεί στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος μείζονος συμβάντος ή black out και για να δημιουργηθεί 
μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη 
δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου συντονισμού της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα 
ήταν επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας σε περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης και με την πραγματοποίηση μελετών σχετικά με τις καταστάσεις συμφόρησης σε 
διασυνδέσεις.

Τροπολογία 215
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 5γ

"Οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών που καλύπτονται από τον νέο 
περιφερειακό φορέα του συστήματος 
εναρμονίζουν, σύμφωνα με δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιηθεί 
στον Οργανισμό, τους κανόνες σχετικά 
με:
– την κατανομή των διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων σε όλα τα χρονικά 
διαστήματα,
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– τη δημιουργία ενιαίου σημείου 
διεπαφής για τους χρήστες των 
διασυνδέσεων,
– την κοινή διαχείριση μιας 
δευτερογενούς αγοράς,
– τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
συστήματος κατανομής του δυναμικού 
διασυνδέσεων σε χρονικά διαστήματα 
μικρότερα της μίας ημέρας,
– την προσαρμογή και την ασφάλεια.

Or. fr

(Προσθήκη νέου άρθρου 5γ στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
θα βοηθήσει στην εναρμόνιση των κανόνων χρήσης των δικτύων και ιδιαίτερα των 
διασυνδέσεων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται υποχρεωτική εναρμόνιση των κανόνων που 
διέπουν τη διαχείριση των διασυνδέσεων, καθώς και την εξισορρόπηση και την ασφάλεια των 
δικτύων.

Τροποποίηση 216
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. xm

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 217
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το 
στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(ζ) τη φύση των πρωτογενών πηγών, 
ενώ άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτές πηγές ενέργειες 
χορηγείται μόνον σε επιχειρήσεις οι 
οποίες παράγουν τουλάχιστον ποσοστό 
βιώσιμης ενέργειας που έχει καθορισθεί 
από το κράτος μέλος και χρησιμοποιούν 
τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες για τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·"

Or. nlnl

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ) της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την καθαρότερη 
τεχνολογία και συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου στον τομέα της βιώσιμης 
ενέργειας.

Τροπολογία 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:



AM\713546EL.doc 115/121 PE404.393v01-00

EL

"3. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
μικρές αποκεντρωμένες και/ή 
συνδεδεμένες με το δίκτυο διανομής 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής υπάγονται σε 
απλοποιημένες διαδικασίες 
αδειοδότησης. Οι απλοποιημένες αυτές 
διαδικασίες εφαρμόζονται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις ισχύος κάτω των 50 MW 
και σε όλες τις συνδεδεμένες με το δίκτυο 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής."

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη αποκεντρωμένων πηγών ενέργειας και λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι οι μικρότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής επιβαρύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον, πρέπει να αναπτυχθεί δέσμη συνοπτικών διαδικασιών.

Τροπολογία 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Απαγόρευση νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής που εκπέμπουν υψηλά 
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
Τα κράτη μέλη , τηρώντας τις απαιτήσεις 
των άρθρων 6 και 7, δεν χορηγούν άδεια 
σε οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση 
παραγωγής, εφόσον η εν λόγω 
εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, θα προκαλούσε 
ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που υπερβαίνουν τα 350 
γραμμάρια ανά κιλοβατώρα παραγόμενης 
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ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα το 2006 έκθεση "Stern Review", η μη επίτευξη κατάλληλης 
σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε απώλεια τουλάχιστον του 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μια τέτοια απώλεια, 
οφειλόμενη εν μέρει και στο γεγονός ότι η οικονομία της ΕΕ εξαρτάται από ενεργειακές 
υποδομές με υψηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα είχε σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορεύεται η 
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με υψηλά επίπεδα εκπομπών CO2 ανά μονάδα 
παραγωγής.

Τροπολογία 220
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Απαγόρευση νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής που εκπέμπουν υψηλά 
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
Τα κράτη μέλη , τηρώντας τις απαιτήσεις 
των άρθρων 6 και 7, τα κράτη μέλη δεν 
χορηγούν άδεια σε οποιαδήποτε νέα 
εγκατάσταση παραγωγής, εφόσον η εν 
λόγω εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, θα προκαλούσε 
ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που υπερβαίνουν τα 420 
γραμμάρια ανά κιλοβατώρα παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας."

Or. en
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(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα το 2006 έκθεση "Stern Review", η μη επίτευξη κατάλληλης 
σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε απώλεια τουλάχιστον του 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η απώλεια αυτή θα είχε 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, επομένως, θα 
ήταν αντίθετη στο πρωταρχικό καθήκον της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορεύεται η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με υψηλά 
επίπεδα εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγωγής.

Τροπολογία 221
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Όρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων στην 
περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος
Οι φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων προσκομίζουν, σε ετήσια 
βάση, στην αρμόδια εθνική αρχή και στην 
Επιτροπή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
διαθέτουν ελάχιστο ποσό ύψους 2,8 
δισεκατομμυρίων ευρώ ανά ζημία για την 
ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων για πυρηνικά ατυχήματα."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το ισχύον στην ΕΕ σύστημα της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας αποτελείται επί του παρόντος από ένα συνονθύλευμα νομικών καθεστώτων και 
υποκαθεστώτων. Για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη μείωση των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού , ιδιαίτερα στο διασυνοριακό εμπόριο, η ΕΕ πρέπει να 
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καθορίσει εναρμονισμένο ελάχιστο ποσό κάλυψης. Το ποσό που προτείνεται είναι το όριο που 
ισχύει ήδη στη Γερμανία.

Τροπολογία 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Όρια ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης 
σε περίπτωση σοβαρού πυρηνικού 
ατυχήματος
Μια επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία πυρηνικής εγκατάστασης 
αποδεικνύει, σε ετήσια βάση, στην 
αρμόδια εθνική αρχή και στην Επιτροπή 
ότι διαθέτει φερέγγυα ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
για περίπτωση σοβαρού ατυχήματος 
τουλάχιστον μέχρι του ύψους των 2,5 
εκατομμυρίων ευρώ, ανά περιστατικό."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα όρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων αποκλίνουν επί του παρόντος σημαντικά στην ΕΕ. Στα 
περισσότερα κράτη μέλη όπου υπάρχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ελάχιστη κάλυψη που 
απαιτείται από τις επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ανά 
περιστατικό. Για την εναρμόνιση των ορίων αυτών, και κατά συνέπεια για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού , 
ιδιαίτερα στο διασυνοριακό εμπόριο, η ΕΕ πρέπει να καθορίσει σταθερό ελάχιστο ποσό. Το 
ποσό που προτείνεται είναι το όριο που ισχύει ήδη στη Γερμανία.
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Τροπολογία 223
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν τα 
εθνικά μοντέλα διαχείρισης των 
συστημάτων μεταφοράς, δύνανται να 
επιλέγουν μεταξύ των ακολούθων 
δυνατοτήτων:
(α) ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ή ενός ή 
περισσοτέρων ανεξαρτήτων διαχειριστών 
συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 
10·
β) ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
ενός ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων 
διαχειριστών συστημάτων."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 8.1 δεν σημαίνει την αυτόματη 
καθιέρωση ΑΔΣ διαφοροποιημένου για κάθε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση εφόσον ζητείται 
στο πλαίσιο του άρθρου 10.
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Τροπολογία 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Νικόλαος Βακάλης, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την [ημερομηνία 
μεταφοράς συν ένα έτος] κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχεία (α) 
έως(δ) ή του άρθρου 10 ή του άρθρου 
8βα."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός ως 
εναλλακτική δυνατότητα προς το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και τους ΑΔΣ. Τούτο διασφαλίζει 
τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των ΔΣΜ χωρίς να παραβιάζεται η ιδιοκτησία και χωρίς να 
προκαλείται η πώληση ούτε του συστήματος μεταφοράς ούτε της παραγωγής ενέργειας.

Τροπολογία 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3θ) Προστίθεται το κατωτέρω άρθρο:
"Άρθρο 7β
Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης σε 
περίπτωση σοβαρού πυρηνικού 
ατυχήματος
Μια επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία πυρηνικής εγκατάστασης 
αποδεικνύει, σε ετήσια βάση, στην 
αρμόδια εθνική αρχή ότι διαθέτει επαρκή 
χρηματική εγγύηση για την ικανοποίηση 
όλων των δυνητικών αξιώσεων τρίτων 
που απορρέουν από σοβαρό πυρηνικό 
ατύχημα."

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 7β μετά το άρθρο 7α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα όρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων αποκλίνουν επί του παρόντος σημαντικά στην ΕΕ. Για 
την εναρμόνιση των ορίων αυτών, και κατά συνέπεια για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και τη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στο 
διασυνοριακό εμπόριο, η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων 
αποζημίωσης, ώστε όλα τα δυνητικά θύματα να μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση και να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.


