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Τροπολογία 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από 
την [ημερομηνία μεταφοράς συν ένα έτος]:

1. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μετάδοσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι από την [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα έτος]
οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις 
πρέπει να συμμορφώνονται είτε με τα 
κάτωθι στοιχεία (a) έως (δ) είτε με το 
άρθρο 10 είτε με τις διατάξεις του άρθρου 
10β:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός ως 
εναλλακτική δυνατότητα προς τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και τους ΑΔΣ. Διασφαλίζεται ο 
ουσιαστικός διαχωρισμός από τους ΔΣΜ χωρίς να παραβιάζεται η ιδιοκτησία και χωρίς να 
προκαλείται η πώληση είτε του συστήματος μεταφοράς είτε της παραγωγής ενέργειας.

Τροπολογία 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από 
την [ημερομηνία μεταφοράς συν ένα έτος]:

1. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μετάδοσης, τα κράτη μέλη 
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εξασφαλίζουν ότι από την [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα 
έτος] οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται:
- είτε με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και των άρθρων 8α και 8β·
-είτε με τις διατάξεις των άρθρων 8α, 8β 
και 8βα.
Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις των άρθρων 8, 8α και 8β, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από την 
[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο συν ένα έτος]:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και 
αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 
28, στην οποία καλείται η Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον ο αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός αρκεί για την επίτευξη αποδοτικού ανταγωνισμού και να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 228
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε επιχείρηση που έχει στην 
ιδιοκτησία της δίκτυο μεταφοράς ενεργεί 
ως διαχειριστής δικτύου μεταφοράς· 

(α) κάθε επιχείρηση που έχει στην 
ιδιοκτησία της δίκτυο μεταφοράς ενεργεί 
ως διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ή 
διαθέτει συνεργαζόμενο διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτη και να παρέχει δυνατότητα ρεαλιστικών 
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περιφερειακών και/ή προσωρινών λύσεων: με τον τρόπο αυτό θα δοθεί δυνατότητα εκχώρησης 
της λειτουργίας του συστήματος σε υπερεθνικούς φορείς.

Τροπολογία 229
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε επιχείρηση που έχει στην 
ιδιοκτησία της δίκτυο μεταφοράς ενεργεί 
ως διαχειριστής δικτύου μεταφοράς· 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή του εδαφίου αυτού στο άρθρο 8 σημαίνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς μπορεί όχι απλώς να είναι ιδιοκτήτης των παγίων στοιχείων μεταφοράς συνολικά, 
αλλά επίσης να μη διαθέτει καθόλου πάγια στοιχεία ή να είναι ιδιοκτήτης τιμήματος μόνο των 
παγίων στοιχείων μεταφοράς. Παρόλ’ αυτά και, εν πάση περιπτώσει, εφαρμόζονται οι ίδιες 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 230
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται:

(β) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται, είτε ως μεμονωμένα άτομα 
είτε ως κοινοπραξία:

Or. en
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Τροπολογία 231
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) - σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο ή να κατέχουν συμμετοχή ή να 
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
σύστημα μεταφοράς,

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο ή να κατέχουν συμμετοχή ή να 
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επί του εδαφίου αυτού δικαιολογείται από το γεγονός ότι η διατύπωση είναι 
ασαφής και όχι ιδιαίτερα ακριβής και μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα.

Τροπολογία 232
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) - σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο ή να κατέχουν συμμετοχή ή να 
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
σύστημα μεταφοράς,

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο σε διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς ή σε σύστημα μεταφοράς,
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Or. en

Τροπολογία 233
Manuel António dos Santos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) - σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο ή να κατέχουν συμμετοχή ή να 
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
σύστημα μεταφοράς,

(i) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 
έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα 
σε διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή 
σε σύστημα μεταφοράς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξυπακούεται ότι δεν είναι αναγκαίο να αποτρέπεται η κατοχή μεριδίων μειοψηφίας εφόσον 
δεν παρεμποδίζουν τον έλεγχο δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη μεριδίων πλειοψηφίας δεν θέτει σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία των διαχειριστών.

Τροπολογία 234
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν 
συμμετοχή ή να ασκούν οποιοδήποτε 

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν 
συμμετοχή ή να ασκούν οποιοδήποτε 
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δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας·

δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επί του εδαφίου αυτού δικαιολογείται από το γεγονός ότι η διατύπωση είναι 
ασαφής και όχι ιδιαίτερα ακριβής και μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα.

Τροπολογία 235
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν 
συμμετοχή ή να ασκούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας·

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε επιχείρηση που 
εκτελεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας·

Or. en

Τροπολογία 236
Manuel António dos Santos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 

(ii) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή επί 
συστήματος μεταφοράς και να ασκούν 



AM\713548EL.doc 9/113 PE404.394v01-00

EL

άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν 
συμμετοχή ή να ασκούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας·

άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν 
οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που 
εκτελεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξυπακούεται ότι δεν είναι αναγκαίο να αποτρέπεται η κατοχή μεριδίων μειοψηφίας εφόσον 
δεν παρεμποδίζουν τον έλεγχο δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη μεριδίων πλειοψηφίας δεν θέτει σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία των διαχειριστών.

Τροπολογία 237
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα 
δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
σύστημα μεταφοράς και να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν 
συμμετοχή ή να ασκούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 238
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται να διορίζουν μέλη του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
σύστημα μεταφοράς και να ασκούν άμεσα 
ή έμμεσα έλεγχο ή να κατέχουν συμμετοχή 
ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας·

(γ) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται να διορίζουν μέλη του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, σε 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και να 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να 
κατέχουν συμμετοχή ή να ασκούν 
οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που 
εκτελεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επί του εδαφίου αυτού δικαιολογείται από το γεγονός ότι η διατύπωση είναι 
ασαφής και όχι ιδιαίτερα ακριβής και μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα.

Τροπολογία 239
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(δα) Το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια 
πρόσωπα δεν δικαιούνται να λειτουργούν 
το σύστημα μεταφοράς μέσω σύμβασης 
διαχείρισης ή να επηρεάζουν καθ' 
οιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της 
ιδιοκτησίας, και να ασκούν άμεσα ή 
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έμμεσα οιοδήποτε δικαίωμα σε 
επιχείρηση που επιτελεί οιαδήποτε από 
τις λειτουργίες παραγωγής ή 
προμήθειας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Τροπολογία 240
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετοχές και τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) περιλαμβάνουν ειδικότερα:

2. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο (β) 
της παραγράφου 1, δύο διαφορετικά 
δημόσια όργανα μπορούν να ελέγχουν, 
αφενός τις δραστηριότητες παραγωγής 
και προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

την ιδιοκτησία μέρους του κεφαλαίου ή 
του ενεργητικού της επιχείρησης, ή
(β) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου, ή
την εξουσία διορισμού μελών του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή
το δικαίωμα απόκτησης μερισμάτων ή 
άλλων μεριδίων επί των κερδών.

Or. en
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Τροπολογία 241
Manuel António dos Santos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετοχές και τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) περιλαμβάνουν ειδικότερα:

2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν 
ειδικότερα:

(α) την ιδιοκτησία μέρους του κεφαλαίου 
ή του ενεργητικού της επιχείρησης, ή
(β) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου, ή

(α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου, ή 

(γ) την εξουσία διορισμού μελών του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή

(β) την εξουσία διορισμού μελών του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή

(δ) το δικαίωμα απόκτησης μερισμάτων 
ή άλλων μεριδίων επί των κερδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία του διαχειριστή δεν τίθεται σε κίνδυνο λόγω της κατοχής τμήματος του 
κεφαλαίου ή των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ή λόγω του δικαιώματος απόκτησης 
μερισμάτων ή άλλων μεριδίων επί των κερδών. Επιπλέον, η εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου ή η εξουσία διορισμού μελών του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή 
των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση έχουν καθοριστική σημασία για τον
έλεγχο του διαχειριστή.

Τροπολογία 242
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετοχές και τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) περιλαμβάνουν ειδικότερα:

2. Οι συμμετοχές και τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β) και γ) περιλαμβάνουν ειδικότερα:

(α) την ιδιοκτησία μέρους του κεφαλαίου 
ή του ενεργητικού της επιχείρησης, ή
(β) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου, ή

(α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων 
ψήφου, ή 

(γ) την εξουσία διορισμού μελών του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή

(β) την εξουσία διορισμού μελών του 
εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή

(δ) το δικαίωμα απόκτησης μερισμάτων 
ή άλλων μεριδίων επί των κερδών.

Or. en

Τροπολογία 243
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3α. Όσον αφορά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εθνικών και 
περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, η Επιτροπή καθορίζει τα 
οικονομικά και χρηματοπιστωτικά 
κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και άλλα 
κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία 
πραγματοποιείται ο υποχρεωτικός και 
αιτιολογημένος διαχωρισμός των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων.
 Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι 
αναλογικές του επιδιωκόμενου στόχου."
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Or. lt

Τροπολογία 244
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3β. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη 
διαδικασία διαχωρισμού των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και 
υποβάλλουν έκθεση προς την Επιτροπή 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο."

Or. lt

Τροπολογία 245
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3γ. Ο διαχωρισμός των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε αύξηση των τιμολογίων 
ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές ούτε 
να έχει αρνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις."

Or. en
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Τροπολογία 246
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 
στοιχεία β) και γ) έως την [ημερομηνία 
μεταφοράς συν δύο έτη], υπό τον όρο ότι 
οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς δεν 
αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης
επιχείρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρείται στην περίπτωση που διάφορες 
επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία 
τους δίκτυα μεταφοράς έχουν συστήσει 
κοινοπραξία η οποία ενεργεί ως 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς σε 
διάφορα κράτη μέλη για τα εν λόγω 
δίκτυα μεταφοράς. Καμία άλλη 
επιχείρηση δεν επιτρέπεται να συμμετέχει 
στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί 
ως ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 10. 

5. Σε σχέση με την υποχρέωσή τους να 
επιτύχουν την περιφερειακή συνεργασία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, τα κράτη 
μέλη προσπαθούν να ορίσουν έναν 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που 
θα καλύπτει διάφορα τμήματα της 
εθνικής επικράτειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 2η(3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 10α. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν 
οικονομικά κίνητρα για την προώθηση 
του καθορισμού περιφερειακών 
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διαχειριστών συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία ευρύτερων και πιο ευέλικτων αγορών είναι απαραίτητο να υπάρξει 
εντονότερη καθοδήγηση για τους ΔΣΜ. Ο σχεδιασμός των δικτύων και ο επιχειρησιακός 
συντονισμός είναι πιθανόν να μην εναρμονιστούν με την εθελοντική συνεργασία των ΔΣΜ. 
Πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία ενός ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Η 
διαπεριφερειακή συνεργασία έχει ζωτική σημασία προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να 
αναδυθεί μια πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά.

Η λειτουργία του περιφερειακού συστήματος πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για 
περιφερειακή συνεργασία κατά αποτελεσματικό από απόψεως κόστους τρόπο, στη διευκόλυνση 
του διασυνοριακού εμπορίου και της ολοκλήρωσης της αγοράς και την εξασφάλιση των 
επενδύσεων που αρμόζουν καλύτερα στις περιφερειακές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαπεριφερειακές πτυχές.

Τροπολογία 248
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρείται στην περίπτωση που διάφορες 
επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία 
τους δίκτυα μεταφοράς έχουν συστήσει 
κοινοπραξία η οποία ενεργεί ως 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς σε 
διάφορα κράτη μέλη για τα εν λόγω 
δίκτυα μεταφοράς. Καμία άλλη 
επιχείρηση δεν επιτρέπεται να συμμετέχει 
στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί 
ως ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

5. Για να διασφαλιστεί η περιφερειακή 
συνεργασία όπως ορίζεται στο άρθρο 5α, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
στηρίζουν κάθε είδους συνεργασία 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και ρυθμιστικών αρχών που 
στοχεύουν στην εναρμονισμένη πρόσβαση 
και σε κανόνες "εξισορρόπησης" (προς 
όφελος της ολοκλήρωσης των περιοχών 
"εξισορρόπησης") εντός και πέραν των 
συνόρων γειτονικών κρατών μελών, 
σύμφωνα με το άρθρο 2η(3) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003. Η 
συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη 
μορφή κοινής διάρθρωσης για όλους τους 
ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, ούτως ώστε να 
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καλύπτονται γειτονικά εδάφη. Στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η κοινή αυτή 
διάρθρωση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς συμμορφώνεται 
με τις αρχές που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και το άρθρο 10α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μολονότι η εθελοντική συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε περιφερειακό 
επίπεδο απέδωσε ορισμένα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα καλύτερα 
καθορισμένο πλαίσιο περιφερειακής διαχείρισης των δικτύων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιλέξουν τις περιφερειακές ρυθμίσεις έναντι των καθαρά εθνικών λύσεων. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να ευνοήσει τη δημιουργία ενός περιφερειακού, ή ακόμη και ευρωπαϊκού διαχειριστή 
συστήματος που θα δώσει τη δυνατότητα να αναδυθεί μια πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία 249
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρείται στην περίπτωση που διάφορες 
επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία 
τους δίκτυα μεταφοράς έχουν συστήσει 
κοινοπραξία η οποία ενεργεί ως 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς σε 
διάφορα κράτη μέλη για τα εν λόγω δίκτυα 
μεταφοράς. Καμία άλλη επιχείρηση δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει στην 
κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως 
ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μοναδική 
δυνατότητα εγγύησης της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς και 
της ενίσχυσης της διαφάνειας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εθνικών 
δικτύων μεταφοράς να λειτουργήσουν θετικότερα ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς. Σε 
ένα σύστημα ΑΔΣ, η ιδιοκτησία των εθνικών δικτύων μεταφοράς και των εμπορικών 
δραστηριοτήτων παραμένουν υπό την ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι εθνικές δραστηριότητες 
στον τομέα των μεταφορών τελούν υπό αυστηρές ρυθμίσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
πλειάδα κανόνων.

Τροπολογία 250
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β), γ) και δ) είναι το κράτος μέλος ή 
άλλος δημόσιος φορέας, τότε δύο 
διαφορετικοί δημόσιοι φορείς που ασκούν 
έλεγχο, αφενός σε έναν διαχειριστή 
δικτύου μεταφοράς ή σε δίκτυο 
μεταφοράς και, αφετέρου, σε επιχείρηση 
που ασκεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας, δεν θεωρούνται ότι είναι το 
ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα."

Or. en

Τροπολογία 251
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β), γ) και δ) είναι το κράτος μέλος ή 
άλλος δημόσιος φορέας, τότε δύο 
διαφορετικοί δημόσιοι φορείς που ασκούν 
έλεγχο, αφενός σε έναν διαχειριστή 
δικτύου μεταφοράς ή σε δίκτυο 
μεταφοράς και, αφετέρου, σε επιχείρηση 
που ασκεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας, δεν θεωρούνται ότι είναι το 
ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεμφερής διάταξη προβλέπεται και στην αιτιολογική σκέψη 12. Για λόγους νομικής 
ασφάλειας είναι ωστόσο αναγκαίο η διάταξη αυτή να λάβει τη μορφή νομικού κειμένου.

Τροπολογία 252
Manuel António dos Santos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Σε περίπτωση που ο μέτοχος μιας 
εταιρείας με την έννοια της παραγράφου 
1, στοιχείο (α) είναι ένα κράτος μέλος, οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία (β) έως (δ) 
θεωρείται ότι πληρούνται, εφόσον η 
επιχείρηση που επιτελεί οποιαδήποτε από 
τις λειτουργίες παραγωγής ή προμήθειας 
και ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς ή το σύστημα μεταφοράς 
είναι νομικά χωριστές κρατικές 
οντότητες και πληρούν τις απαιτήσεις της 
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παραγράφου 1, στοιχεία (β) και (γ)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των δικτύων δεν συνεπάγεται ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων. Θα πρέπει 
να δοθεί στον δημόσιο τομέα η ίδια ευκαιρία να διασφαλίζει την παραγωγή ή την προμήθεια και 
την μεταφορά, όσο θα είναι εξασφαλισμένος ο διαχωρισμός των δύο δικτύων. 

Τροπολογία 253
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α-αγ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 και κατέχονται 
από διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, ο 
οποίος ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση, και από το προσωπικό του εν 
λόγω διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, δεν 
διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

(α) οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 και κατέχονται από 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ο 
οποίος ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση, και από το προσωπικό του εν 
λόγω διαχειριστή συστήματος μεταφοράς 
δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που 
ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας·
(aa) Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς θεσπίζουν και εφαρμόζουν 
πρόγραμμα ίσης μεταχείρισης στο οποίο 
ορίζονται τα μέτρα για την αποφυγή 
συμπεριφοράς που ενέχει διακριτική 
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μεταχείριση και γίνονται σεβαστές οι 
υποχρεώσεις διαφάνειας. Το πρόγραμμα 
καθορίζει επίσης τις ειδικές υποχρεώσεις 
των υπαλλήλων όσον αφορά την επίτευξη 
αυτού του στόχου· η συμμόρφωση προς 
τις υποχρεώσεις αυτές εποπτεύεται από 
τον υπεύθυνο ίσης μεταχείρισης σε 
ανεξάρτητη βάση· η εθνική ρυθμιστική 
αρχή έχει το δικαίωμα να επιβάλει 
κυρώσεις στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς σε περίπτωση 
ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος ίσης μεταχείρισης·
(aβ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς ορίζουν ένα πρόσωπο ή 
όργανο που εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου 
ίσης μεταχείρισης ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την:
(i) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος ίσης μεταχείρισης·
(ii) εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης ίσης 
μεταχείρισης και υποβολή της στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
(aγ) η ανεξαρτησία του υπευθύνου ίσης 
μεταχείρισης διασφαλίζεται, ειδικότερα 
μέσω των όρων της σύμβασης 
απασχόλησης, και ο υπεύθυνος ίσης 
μεταχείρισης έχει πρόσβαση σε όλα τα 
σχετικά έγγραφα, αρχεία και γραφεία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις αναγκαίες για την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.
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Τροπολογία 254
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και οι μέτοχοί του απέχουν από κάθε 
είδους δραστηριότητα που θέτει σε 
κίνδυνο την χρηματοπιστωτική του 
ικανότητα να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τις 
αποτελεσματικές δράσεις δικτύου 
(financial ring fencing)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Τροπολογία 255
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6β. Η Επιτροπή θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
διασφάλιση της πλήρους και 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με 
τις διατάξεις της παραγράφου 6, στοιχεία 
(β) και (γ). Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα με 
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την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 8, παράγραφος 
6(νέα).

Τροπολογία 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 
8α και 8β:

(5) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 
8α, 8β και 8γ:

Or. en

Τροπολογία 257
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών δικτύων 
μεταφοράς και διαχειριστών δικτύων 
μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα δίκτυα 
μεταφοράς ή οι διαχειριστές δικτύων 
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μεταφοράς δεν τελούν υπό τον έλεγχο 
προσώπου ή προσώπων από τρίτες 
χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και το πρότυπο ΑΔΣ, απαιτούνται μηχανισμοί κατά 
των επενδύσεων από πλευράς ολοκληρωμένων επιχειρήσεων από τρίτες χώρες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι και οι επιχειρήσεις από τρίτες χώρες δεσμεύονται από των ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό και τις προδιαγραφές ΑΔΣ. Καθόσον ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και το πρότυπο 
ΑΔΣ δεν πρέπει πλέον να αποτελούν τις μοναδικές επιλογές, τέτοιου είδους μηχανισμοί δεν 
είναι πλέον απαραίτητοι.

Τροπολογία 258
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών δικτύων 
μεταφοράς και διαχειριστών δικτύων 
μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα δίκτυα 
μεταφοράς ή οι διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς δεν τελούν υπό τον έλεγχο 
προσώπου ή προσώπων από τρίτες 
χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εισροή κεφαλαίων υπό μορφή άμεσων επενδύσεων είναι οικονομικώς ευκταία και ενισχύει 
την οικονομία της ΕΕ. Η αποκαλούμενη ρήτρα τρίτης χώρας, που αποσκοπεί στην προστασία 
των ευρωπαϊκών ΔΣΜ από εξαγορές απολυτήριες τρίτων χωρών, είναι προστατευτική, νομικώς 
αμφίβολη και δύσκολο να εφαρμοστεί.

Τροπολογία 259
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

2. Συμφωνία, που βασίζεται στον 
επικυρωμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Ενεργείας, η οποία έχει συναφθεί με μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες και στην οποία 
είναι συμβαλλόμενο μέρος η Κοινότητα 
μπορεί να προβλέπει παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 260
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8β διαγράφεται

Διορισμός και πιστοποίηση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στην 
ιδιοκτησία τους δίκτυο μεταφοράς και 
έχουν πιστοποιηθεί από την εθνική 
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ρυθμιστική αρχή ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 
και του άρθρου 8α, σύμφωνα με την 
κατωτέρω διαδικασία πιστοποίησης, 
εγκρίνονται και διορίζονται ως 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς από τα 
κράτη μέλη. Ο διορισμός των 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς 
κοινοποιείται στην Επιτροπή και 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, αίτημα 
πιστοποίησης υποβαλλόμενο από 
ιδιοκτήτη δικτύου μεταφοράς ή 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς που τελεί 
υπό τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων 
από τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 8α 
απορρίπτεται, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του 
δικτύου μεταφοράς ή ο διαχειριστής του 
δικτύου μεταφοράς αποδείξει ότι δεν 
υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί, 
άμεσα ή έμμεσα, η σχετική οντότητα, 
κατά παράβαση του άρθρου 8 
παράγραφος 1, από διαχειριστή που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή την 
προμήθεια αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας 
ή από τρίτη χώρα.

3. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
γνωστοποιούν στη ρυθμιστική αρχή κάθε 
σχεδιαζόμενη συναλλαγή που 
ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την 
επανεκτίμηση της συμμόρφωσής τους 
προς το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή το 
άρθρο 8α.

4. Οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν 
τη διαρκή συμμόρφωση των 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς προς το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 8α. 
Κινούν τη διαδικασία πιστοποίησης για 
να διαπιστωθεί η εν λόγω συμμόρφωση:

ύστερα από γνωστοποίηση του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 3· 
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με δική τους πρωτοβουλία, όταν περιέλθει 
σε γνώση τους ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή 
των δικαιωμάτων ή της επιρροής επί των 
ιδιοκτητών συστημάτων μεταφοράς ή 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ενδέχεται να καταλήξει σε 
παράβαση του άρθρου 8 παράγραφος 1 ή 
του άρθρου 8α, ή όταν έχουν λόγο να 
θεωρήσουν ότι έχει συμβεί τέτοια 
παράβαση· ή

ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της 
Επιτροπής.

5. Οι ρυθμιστικές αρχές εκδίδουν 
απόφαση σχετικά με την πιστοποίηση 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
της γνωστοποίησης του διαχειριστή 
δικτύου μεταφοράς ή από την 
ημερομηνία της αίτησης της Επιτροπής. 
Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, 
θεωρείται ότι η πιστοποίηση έχει 
χορηγηθεί. Η ρητή ή σιωπηρή απόφαση 
της ρυθμιστικής αρχής παράγει 
αποτελέσματα μόνο μετά την περάτωση 
της διαδικασίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 6 έως 9 και μόνον εφόσον η 
Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εν 
προκειμένω.

6. Η ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί 
αμελλητί στην Επιτροπή την ρητή ή 
σιωπηρή απόφαση σχετικά με την 
πιστοποίηση διαχειριστή δικτύου 
μεταφοράς, μαζί με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν την απόφαση.

7. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
μόλις τη λάβει. Εντός δύο μηνών από τη 
λήψη κοινοποίησης, εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η απόφαση της 
ρυθμιστικής αρχής εγείρει σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση 
προς το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 
8α ή το άρθρο 8β παράγραφος 2, 
αποφασίζει να κινήσει τις διαδικασίες. 
Στην περίπτωση αυτή, καλεί τη 
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ρυθμιστική αρχή και τον ενδιαφερόμενο 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς να 
υποβάλουν παρατηρήσεις. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες, η προθεσμία των δύο 
μηνών μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
επιπλέον μήνες που αρχίζουν από τη 
λήψη όλων των πληροφοριών.

8. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει 
τις διαδικασίες, εκδίδει, το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία της εν λόγω απόφασης, 
τελική απόφαση:

να μην εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής· ή

με την οποία ζητεί από την εμπλεκόμενη 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφασή της, εφόσον 
θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν το άρθρο 8 
παράγραφος 1, το άρθρο 8α ή το άρθρο 
8β παράγραφος 2. 

9. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες ή δεν 
εκδώσει τελική απόφαση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται, αντιστοίχως, 
στις παραγράφους 7 και 8, θεωρείται ότι 
δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.

10. Η ρυθμιστική αρχή συμμορφώνεται 
εντός τεσσάρων εβδομάδων με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει 
ή να ανακαλέσει την απόφαση 
πιστοποίησης και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

11. Οι ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή 
δύνανται να ζητήσουν από διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και επιχειρήσεις 
που ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
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12. Οι ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. 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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για διαδικασία πιστοποίησης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων είναι 
υπερβολικά δαπανηρή και γραφειοκρατική. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων διαχωρισμού 
μπορεί επίσης να διασφαλιστεί μέσω της συνεχούς εποπτείας και επίβλεψης των ΔΣΜ από τις 
ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 261
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί αμελλητί 
στην Επιτροπή την ρητή ή σιωπηρή 
απόφαση σχετικά με την πιστοποίηση 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, μαζί με 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την απόφαση. 

6. Η ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί αμελλητί 
στην Επιτροπή την ρητή ή σιωπηρή 
απόφαση σχετικά με την πιστοποίηση 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, μαζί με 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την απόφαση. Η Επιτροπή 
ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003.
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Or. en

Τροπολογία 262
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφοι 7 έως 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
μόλις τη λάβει. Εντός δύο μηνών από τη 
λήψη κοινοποίησης, εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η απόφαση της 
ρυθμιστικής αρχής εγείρει σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση 
προς το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 
8α ή το άρθρο 8β παράγραφος 2, 
αποφασίζει να κινήσει τις διαδικασίες. 
Στην περίπτωση αυτή, καλεί τη 
ρυθμιστική αρχή και τον ενδιαφερόμενο 
διαχειριστή δικτύου μεταφοράς να 
υποβάλουν παρατηρήσεις. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες, η προθεσμία των δύο 
μηνών μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
επιπλέον μήνες που αρχίζουν από τη 
λήψη όλων των πληροφοριών.

διαγράφεται

8. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει 
τις διαδικασίες, εκδίδει, το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία της εν λόγω απόφασης, 
τελική απόφαση: 
να μην εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής· ή
με την οποία ζητεί από την εμπλεκόμενη 
ρυθμιστική αρχή να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφασή της, εφόσον 
θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν το άρθρο 8 
παράγραφος 1, το άρθρο 8α ή το άρθρο 
8β παράγραφος 2.
9. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες ή δεν 
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εκδώσει τελική απόφαση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται, αντιστοίχως, 
στις παραγράφους 7 και 8, θεωρείται ότι 
δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.
10. Η ρυθμιστική αρχή συμμορφώνεται 
εντός τεσσάρων εβδομάδων με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει 
ή να ανακαλέσει την απόφαση 
πιστοποίησης και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται, για νομικούς λόγους, να μεταφερθούν τουλάχιστον οι παράγραφοι 7 έως 10 και 
13, στον κανονισμό αριθ. 1228/2003· οι παράγραφοι 11 και 12 πρέπει να περιληφθούν τόσο 
στην οδηγία όσο και στον κανονισμό.

Τροπολογία 263
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 13

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. 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."

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται, για νομικούς λόγους, να μεταφερθούν τουλάχιστον οι παράγραφοι 7 έως 10 και 
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13, στον κανονισμό αριθ. 1228/2003· οι παράγραφοι 11 και 12 πρέπει να περιληφθούν τόσο 
στην οδηγία όσο και στον κανονισμό.

Τροπολογία 264
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. 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. 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικαστικών, σχετικά με τον καθορισμό
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς επηρεάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και συνιστούν 
παρέμβαση στις οικονομικές και νομικές δομές των κρατών μελών. Είναι απολύτως σαφές ότι 
εν προκειμένω το διακύβευμα δεν είναι κάποιο επουσιώδες ζήτημα.

Τροπολογία 265
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες διαγράφεται
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γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. 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

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 266
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. 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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός και η πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αποτελεί κομβική 
συνιστώσα της οδηγίας και πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του κανονιστικού πλαισίου της 
οδηγίας, το οποίο θα πρέπει να καθορίσουν τα ίδια τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή δεν 
ενδείκνυται η διαδικασία της επιτροπολογίας, καθόσον δεν διαθέτει διαφάνεια.
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Τροπολογία 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8βα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προστίθεται το κάτωθι άρθρο:
"Άρθρο 8βα

Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς
1. Οι ΔΣΜ είναι εξοπλισμένοι με όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα:
(a) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς κατέχει τα πάγια στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·
(β) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς απασχολεί το προσωπικό που 
είναι αναγκαίο για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·
(γ) η εκμίσθωση προσωπικού και η 
παροχή υπηρεσιών από και προς 
οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής ή εφοδιασμού, 
περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο διακριτικής 
μεταχείρισης και υπόκειται στην έγκριση 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ούτως 
ώστε να αποκλειστούν ενδεχόμενες 
ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και συγκρούσεις συμφερόντων·
(δ) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
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σε εύθετο χρόνο.
2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτα μέρη και τις ρυθμιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων·
- είσπραξη τελών πρόσβασης

- είσπραξη μισθωμάτων συμφόρησης, και 
πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·
- προγραμματισμό επενδύσεων που 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων.
- νομικές υπηρεσίες·

- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.

3. Ο ΔΣΜ έχει την δική του εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
4. Οι λογαριασμοί των ΔΣΜ δεν 
ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή που 
ελέγχει την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της 
εταιρείες. 
II. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
του γενικού διευθυντή και της 
εκτελεστικής επιτροπής
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5. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 
γενικού διευθυντή ή των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και η σύναψη ή 
καταγγελία των σχετικών συμβάσεων 
απασχόλησης κοινοποιούνται στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες δύνανται να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων μετά από την κοινοποίηση, η 
ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα αρνησικυρίας της. Ένσταση 
είναι δυνατό να προβληθεί εάν 
προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον 
αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία 
ενός υποψηφίου ή του μέλους της 
εκτελεστικής επιτροπής· σε περίπτωση
πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης των 
εν λόγω προσώπων, ένσταση μπορεί να 
υποβληθεί αν υφίστανται σοβαρές 
αμφιβολίες όσον αφορά τη βάση της 
καταγγελίας αυτής.
6. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες εκ 
μέρους διευθυντών του διαχειριστή
συστημάτων μεταφοράς για πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
διασφαλίζεται η ύπαρξη ουσιαστικών 
δικαιωμάτων προσφυγής στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε άλλη αρμόδια 
εθνική δημόσια αρχή ή σε δικαστήριο. 
7. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι γενικοί 
διευθυντές και τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών.
8. Ο γενικός διευθυντής και τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
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αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης εκτός από τον ΔΣΜ. Η 
αμοιβή τους δεν εξαρτάται ως προς 
κανένα μέρος της από άλλες 
δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εκτός των 
δραστηριοτήτων του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς.
9. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ευθύνη, άμεση ή 
έμμεση, για την καθημερινή λειτουργία 
οποιουδήποτε άλλου τμήματος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, ο ΔΣΜ διαθέτει 
ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον 
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη 
του δικτύου. Αυτό δεν αποτρέπει την 
ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών 
μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν ότι 
προστατεύονται τα οικονομικά 
δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας 
της διαχείρισης, τα οποία έχει η μητρική 
εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των 
πόρων θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 22, στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και 
να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα 
χρέωσης της θυγατρικής της. Εάν το 
ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή 
οποιοδήποτε ισοδύναμο μέσο 
χρηματοδότησης δεν εγκριθεί ή αν 
μεταβληθεί από τη μητρική εταιρεία, η 
υπόθεση παραπέμπεται στη ρυθμιστική 
αρχή για απόφαση. Δεν επιτρέπεται στη 
μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές 
σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή 
τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την 
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κατασκευή ή την αναβάθμιση των 
γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου.
 11. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου 
του ΔΣΜ δεν συμμετέχουν με καμία 
ιδιότητα σε κανένα τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής και εφοδιασμού.
12. Το εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς περιλαμβάνουν 
ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται για 
θητεία διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. 
Ο διορισμός τους κοινοποιείται στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή και 
αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα υπό τους 
όρους που περιγράφονται στην 
παράγραφο 5.
13. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
12, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή 
του διοικητικού συμβουλίου ενός 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς 
θεωρούνται ανεξάρτητα εάν δεν έχουν 
επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις με την 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή τους 
μετόχους πλειοψηφίας της ή τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις τους που να 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων η 
οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την 
κρίση τους, ειδικότερα:
(α) εάν δεν υπήρξαν υπάλληλοι κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και προμήθειας κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε 
του διορισμού τους ως μελών του 
εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου·
(β) εάν δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
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από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον ΔΣΜ·
(γ) εάν δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού την στιγμή του 
διορισμού του ως μέλους του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου·
(δ) εάν δεν είναι μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου.
14. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που θα λαμβάνονται 
για να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
εν λόγω στόχος. Το πρόγραμμα υπόκειται 
στην έγκριση της ρυθμιστικής αρχής ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας εθνικής 
δημόσιας αρχής. Η συμμόρφωση του 
προγράμματος παρακολουθείται από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη 
βάση. Η ρυθμιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει στον διαχειριστή 
του συστήματος μεταφοράς κυρώσεις σε 
περίπτωση ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης
15. Ο γενικός διευθυντής ή η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
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(β) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και την 
υποβολή του στην ρυθμιστική αρχή·
(γ) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
16. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
17. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς, στην κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και στις ρυθμιστικές αρχές.
18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:
(α) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
(β) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·
(γ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
(δ) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.
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19. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
20. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά βιβλία, 
αρχεία και γραφεία του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και σε όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 
21. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή ή την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής.
22. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Προβλέπουν αποτελεσματικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
καταλληλότητας του συστήματος και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού.
23. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές
μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν κατά προτίμηση την 
επόμενη δεκαετία.
(β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία.
24. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε ΔΣΜ καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες και λαμβάνει 
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υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Ο διαχειριστής 
συστημάτων μεταφοράς υποβάλλει σε 
εύθετο χρόνο το αντίστοιχο προσχέδιο 
στην αρμόδια εθνική αρχή.
25. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με όλους 
τους σημαντικούς χρήστες του δικτύου με 
βάση ένα προσχέδιο δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης του δικτύου με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και μπορεί να δημοσιεύσει 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διαβούλευσης και ιδίως τις πιθανές 
ανάγκες για επενδύσεις.
26. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η αρχή 
αυτή μπορεί να υποχρεώσει τον 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς να 
τροποποιήσει το σχέδιό του.
27. Εάν ο ΔΣΜ αρνηθεί να υλοποιήσει 
μια συγκεκριμένη επένδυση που 
αναφέρεται στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου και προβλέπεται 
να εκτελεστεί εντός της επόμενης 
τριετίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή θα έχουν 
την αρμοδιότητα να λάβουν ένα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
(a) να υποχρεώσει τον διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς με κάθε νόμιμο 
μέσο να χρησιμοποιήσει όλες τις 
οικονομικές ικανότητές του για την 
εκπλήρωση των επενδυτικών 
υποχρεώσεών του 
(β) να καλέσει ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορά για μια 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς και να υποχρεώσει τον 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς:
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- να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
χρηματοδότηση από οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος,
- να δώσει την συγκατάθεσή του για 
δημιουργία πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να 
δημιουργήσει τα αντίστοιχα πάγια 
στοιχεία·
- να συμφωνήσει να διαχειριστεί τα 
αντίστοιχα νέα πάγια στοιχεία.
Οι σχετικοί οικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
εθνικής δημόσιας αρχής. Σε αμφότερες 
τις περιπτώσεις η ρύθμιση των τιμών 
διασφαλίζει έσοδα που καλύπτουν το 
κόστος αυτών των επενδύσεων.
28. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
29.Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καλούνται να θεσπίσουν και 
να δημοσιοποιήσουν διαφανείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την 
αμερόληπτη σύνδεση των νέων 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με το 
δίκτυο. Οι εν λόγω διαδικασίες 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή οποιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας εθνικής δημόσιας αρχής.
30. Οι ΔΣΜ δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν την σύνδεση μιας νέας 
εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής λόγω 
πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις 
διαθέσιμες δυναμικότητες του δικτύου, 
π.χ. συμφόρησης σε απόμακρα τμήματα 
του δικτύου μεταφοράς. Ο διαχειριστής 
συστημάτων μεταφοράς είναι 
υποχρεωμένος να παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες.

31. Οι ΔΣΜ δεν έχουν δικαίωμα να 
αρνηθούν ένα νέο σημείο σύνδεσης μόνο 
με το επιχείρημα ότι θα επιφέρει 
πρόσθετο κόστος λόγω της αναγκαίας 
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αύξησης της δυναμικότητας των 
στοιχείων του δικτύου στο πεδίο που 
βρίσκεται κοντά στο σημείο σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ιδιοκτησιακό διαχωρισμό παρέχεται η ευκαιρία να 
ελευθερώσουν περαιτέρω τις αγορές τους χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν σε ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό.

Τροπολογία 268
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8βα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προστίθεται το κάτωθι άρθρο:
"Άρθρο 8βα

Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 

μεταφοράς
I. Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, 
προσωπικό και ταυτότητα 
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς είναι εξοπλισμένοι με όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

(a) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διαθέτει όλα τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
συνήθη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·
(β) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διαθέτει όλο το προσωπικό 
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που είναι αναγκαίο για την συνήθη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·
(γ) η εκμίσθωση προσωπικού και η 
παροχή υπηρεσιών από και προς 
οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής ή εφοδιασμού, 
περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο διακριτικής 
μεταχείρισης και υπόκειται στην έγκριση 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ούτως 
ώστε να αποκλειστούν ενδεχόμενες 
ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και συγκρούσεις συμφερόντων·
(δ) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
σε εύθετο χρόνο.
2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτους και τις ρυθμιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο·
- είσπραξη τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·
- προγραμματισμό επενδύσεων που 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων.
- νομικές υπηρεσίες·

- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
3. Ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς έχει νομική μορφή
ομίλου εταιριών.
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4. Ο ΔΣΜ έχει την δική του εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
5. Οι λογαριασμοί των ΔΣΜ δεν 
ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή που 
ελέγχει την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της 
εταιρείες. 
ΙΙ. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
ΔΣΜ, του γενικούς διευθυντής/της 
εκτελεστικής επιτροπής 
6. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 
γενικού διευθυντή ή των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
αντίστοιχες συμβατικές συμφωνίες που 
αφορούν την σύμβαση εργασίας και την 
καταγγελία της κοινοποιούνται στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες δύνανται να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων μετά την κοινοποίηση, η 
ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα ένστασης που διαθέτει. Η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να προβάλει 
ένσταση σε περιπτώσεις διορισμού και 
σύναψης των αντίστοιχων συμβατικών 
συμφωνιών εάν προκύψουν σοβαρές 
αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
διορισθέντος γενικού διευθυντή ή μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής ή, σε 
περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας και σύναψης των 
αντίστοιχων συμβατικών συμφωνιών, εάν 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την αιτιολόγηση αυτού του μέτρου.
7. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες εκ 
μέρους του διευθυντή ή μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς για πρόωρη 
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καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους 
διασφαλίζεται η ύπαρξη ουσιαστικών 
δικαιωμάτων προσφυγής στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε δικαστήριο.

8. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι γενικοί 
διευθυντές / τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών
ετών. 

9. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης εκτός από τον ΔΣΜ. Η 
αμοιβή του γενικού διευθυντή ή των 
μελών της εκτελεστικής επιτροπής δεν 
εξαρτάται ως προς κανένα μέρος της από 
άλλες δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εκτός των 
δραστηριοτήτων του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς.

10. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ευθύνη, άμεση ή 
έμμεση, για την καθημερινή λειτουργία 
οποιουδήποτε άλλου τμήματος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

11. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο ΔΣΜ 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όσον αφορά τους πόρους που 
είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, 
συντήρηση ή ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη 
κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών 
που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται 
τα οικονομικά δικαιώματα και τα 
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δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, 
τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον 
αφορά την απόδοση των πόρων 
θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 22, στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και 
να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα 
χρέωσης της θυγατρικής της. Δεν 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις 
σχετικά με την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι 
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή 
οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.

III. Εποπτικό συμβούλιο / διοικητικό 
συμβούλιο.

12. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΣΜ δεν συμμετέχουν σε κανένα τμήμα 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
που επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού.

13. Τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς είναι 
ανεξάρτητα και διορίζονται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. Ο 
αριθμός τους καθορίζεται την αρμόδια 
αρχή κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι 
οι παραγωγοί ή προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν διαθέτουν, μόνοι η από 
κοινού, την πλειοψηφία των εδρών στο 
εποπτικό συμβούλιο/διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς.

Ο ορισμός των μελών του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου 
κοινοποιείται στην εθνική ρυθμιστική 



AM\713548EL.doc 49/113 PE404.394v01-00

EL

αρχή ή οιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια 
εθνική αρχή και καθίσταται δεσμευτικός 
με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6.

14. Για τους σκοπούς της παραγράφου 13 
ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου / του 
διοικητικού συμβουλίου ενός διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς θεωρείται 
ανεξάρτητο εάν δεν έχει κανενός είδους 
επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις με την 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους 
μετόχους πλειοψηφίας της ή με την 
διεύθυνση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που να προκαλούν 
σύγκρουση συμφερόντων· συγκεκριμένα 
πρέπει να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:

(α) δεν υπήρξε υπάλληλος κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και εφοδιασμού κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε 
του διορισμού του ως μέλους του 
εποπτικού / διοικητικού συμβουλίου·

(β) δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον ΔΣΜ·

(γ) δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού την στιγμή του 
διορισμού του ως μέλους του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου·

(δ) δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου. 

IV. Υπεύθυνος συμμόρφωσης
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15. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τον αποκλεισμό του ενδεχομένου 
μεροληπτικής συμπεριφοράς και την 
αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα 
της παρεχόμενης υπηρεσίας, του κόστους 
της και της εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς. Στο πρόγραμμα 
καθορίζονται οι συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το 
πρόγραμμα υπόκειται στην έγκριση της 
ρυθμιστικής αρχής. Η τήρηση του 
προγράμματος παρακολουθείται από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη 
βάση. Η ρυθμιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε 
περίπτωση ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης. 

16. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·

(β) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και την 
υποβολή του στην ρυθμιστική αρχή·

(γ) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του. 

17. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
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18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο / στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΔΣΜ, της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης και στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

19. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:

(α) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003· 

(β) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης· 

(γ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

(δ) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.

20. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα. 
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21. Στον υπεύθυνο συμμόρφωσης 
παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και γραφεία του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την ομαλή άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται και 
απομακρύνεται από την θέση του από τον 
γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υιοθετεί την εναλλακτική λύση του "αποδοτικού και αποτελεσματικού 
διαχωρισμού". Προτείνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών που ορίζονται στο εποπτικό και 
το διοικητικό συμβούλιο ενός ΔΣΜ να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ουδείς παραγωγός ή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα κατέχει 
περισσότερες από τις μισές θέσεις στο συμβούλιο. Ο ρόλος του υπεύθυνου συμμόρφωσης 
ενισχύεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΔΣΜ θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
καταναλωτών με το βέλτιστο κόστος.

Τροπολογία 269
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 5 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8βα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προστίθεται το κάτωθι άρθρο:

"Άρθρο 8βα

Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς
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Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό 
και ταυτότητα

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
είναι εξοπλισμένοι με όλους τους 
ανθρώπινους, φυσικούς και οικονομικούς 
πόρους της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που είναι αναγκαίοι για την 
συνήθη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

(a) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διαθέτει όλα τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
συνήθη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·

(β)ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διαθέτει όλο το προσωπικό 
που είναι αναγκαίο για την συνήθη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·

(γ) η εκμίσθωση προσωπικού και η 
παροχή υπηρεσιών από και προς 
οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής ή εφοδιασμού, 
περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο διακριτικής 
μεταχείρισης και υπόκειται στην έγκριση 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ούτως 
ώστε να αποκλειστούν ενδεχόμενες 
ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και συγκρούσεις συμφερόντων·

(δ) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
σε εύθετο χρόνο.

2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 

(a) εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτους και τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές·
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(β) χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο·

(γ) είσπραξη τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·

(δ) λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·

(ε) προγραμματισμό επενδύσεων που να 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση και 
να εγγυάται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

(στ) νομικές υπηρεσίες·

(ζ) λογιστική και υπηρεσίες 
πληροφορικής

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν νομική μορφή ομίλου 
εταιριών.

4. Ο ΔΣΜ έχει την δική του εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.

5. Οι λογαριασμοί των ΔΣΜ δεν 
ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή που 
ελέγχει την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της 
εταιρείες. 

II. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
ΔΣΜ, του γενικούς διευθυντής/της 
εκτελεστικής επιτροπής

6. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 
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γενικού διευθυντή ή των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
αντίστοιχες συμβατικές συμφωνίες που 
αφορούν την σύμβαση εργασίας και την 
καταγγελία της κοινοποιούνται στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη 
αρμόδια δημόσια εθνική αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες δύνανται να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων μετά την κοινοποίηση, η 
ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα ένστασης που διαθέτει. Η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να προβάλει 
ένσταση σε περιπτώσεις διορισμού και 
σύναψης των αντίστοιχων συμβατικών 
συμφωνιών εάν προκύψουν σοβαρές 
αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
διορισθέντος γενικού διευθυντή ή μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής ή, σε 
περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας και σύναψης των 
αντίστοιχων συμβατικών συμφωνιών, εάν 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την αιτιολόγηση αυτού του μέτρου.

7. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες εκ 
μέρους του διευθυντή ή μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς για πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους 
διασφαλίζεται η ύπαρξη ουσιαστικών 
δικαιωμάτων προσφυγής στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε δικαστήριο.

8. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι γενικοί 
διευθυντές / τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών. 
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9. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης εκτός από τον ΔΣΜ. Η 
αμοιβή τους δεν εξαρτάται ως προς 
κανένα μέρος της από άλλες 
δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εκτός των 
δραστηριοτήτων του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς. 

10. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ευθύνη, άμεση ή 
έμμεση, για την καθημερινή λειτουργία 
οποιουδήποτε άλλου τμήματος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

11. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο ΔΣΜ 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όσον αφορά τους πόρους που 
είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, 
συντήρηση ή ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη 
κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών 
που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται 
τα οικονομικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, 
τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον 
αφορά την απόδοση των πόρων 
θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 22, στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και 
να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα 
χρέωσης της θυγατρικής της. Δεν 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις 
σχετικά με την κατασκευή ή την 
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αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι 
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή 
οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.

III. Εποπτικό συμβούλιο / διοικητικό 
συμβούλιο.
12. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΣΜ δεν συμμετέχουν σε κανένα τμήμα 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
που επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού.
13. Τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς είναι 
ανεξάρτητα και διορίζονται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. Ο 
διορισμός τους κοινοποιείται στην 
ρυθμιστική αρχή / ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή και 
αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα υπό τους 
όρους που περιγράφονται στην 
παράγραφο 6. 
14.Για τους σκοπούς της παραγράφου 13 
ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου / του 
διοικητικού συμβουλίου ενός διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς θεωρείται 
ανεξάρτητο εάν δεν έχει κανενός είδους 
επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις με την 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους 
μετόχους πλειοψηφίας της ή με την 
διεύθυνση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που να προκαλούν 
σύγκρουση συμφερόντων· συγκεκριμένα 
πρέπει να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:
(α) εάν δεν υπήρξε υπάλληλος κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και εφοδιασμού κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε 
του διορισμού του ως μέλους του 
εποπτικού / διοικητικού συμβουλίου·
(β) εάν δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
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την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον ΔΣΜ·
(γ) εάν δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού την στιγμή του 
διορισμού του ως μέλους του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου·
(δ) εάν δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου. 
IV. Υπεύθυνος συμμόρφωσης
15. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τον αποκλεισμό του ενδεχομένου 
μεροληπτικής συμπεριφοράς. Το 
πρόγραμμα υπόκειται στην έγκριση της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή οιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας δημόσιας εθνικής αρχής. 
Η τήρηση του προγράμματος 
παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 
συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη βάση. Η 
ρυθμιστική αρχή έχει το δικαίωμα να 
επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση 
ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης.
16. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
(β) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και την 
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υποβολή του στην ρυθμιστική αρχή·
(γ) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του. 
17. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς, στην κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και στις ρυθμιστικές αρχές. 
19. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:
(α) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003· 
(β) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης· 
(γ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
(δ) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.
20. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
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σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα. 
21. Στον υπεύθυνο συμμόρφωσης 
παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και γραφεία του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την ομαλή άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
22. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός χωρίς παραβίαση της ιδιοκτησίας. 
Διασφαλίζεται η διαρθρωτική και οικονομική ανεξαρτησία των ΔΣΜ από την παραγωγή των 
κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. Η ουδετερότητα των ΔΣΜ θα ελέγχεται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή, τον υπεύθυνο συμμόρφωσης και τον ελεγκτή. Ως δεύτερος πυλώνας της 
επιλογής αυτής καθιερώνεται η επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων για τους διαχειριστές, 
γεγονός που διασφαλίζει ότι ο ΔΣΜ δεν είναι πλέον σε θέση να αποκλείει επενδύσεις στο δίκτυο 
ή τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας στο δίκτυο (Βλ. 
κατωτέρω τροπολογία 4, άρθρο 9).

Τροπολογία 270
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 

(α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
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οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει από μόνη της θέσει τον δεσμευτικό στόχο μέχρι το 2020, το 20% τις ενέργειες να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να προωθηθεί 
αποκλειστικά η ανανεώσιμη ενέργεια και να μην συμπιεστεί στο πλαίσιο της απροσδιόριστης 
έννοιας της "τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα".

Τροπολογία 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

(α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, όσον αφορά 
την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την ολοκληρωμένη 
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διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

παραγωγή στο σύστημα δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία του ΔΣΜ είναι να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις οικονομικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες και όχι να αναζητεί συγκεκριμένες τεχνολογίες προσανατολισμένες προς τον 
εφοδιασμό.

Τροπολογία 272
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προς 
την κατεύθυνση της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων με ιδιαίτερη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας, εντός δέκα 
ετών, εντός ενός στοιχειώδους 
χρονοδιαγράμματος, σε συνεργασία με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την 
Υπηρεσία· για την ανάπτυξη του δικτύου, 
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ο ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς είναι υπεύθυνος για τον 
προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης 
της διαδικασίας αδειοδότησης), την 
κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας 
της νέας υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ευφυών δικτύων θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και θα 
αναβαθμίσει τον ρόλο των καταναλωτών στον θετικό επηρεασμό της αγοράς. Πρέπει να 
θεσπισθούν σαφείς γραμμές διαχωρισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι καθένας γνωρίζει τα όρια 
των ευθυνών του.

Τροπολογία 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 9, το σημείο δ) 
αντικαθίσταται ως εξής:
"(γ) τη διαχείριση των ροών ενέργειας 
στο δίκτυο με συνεκτίμηση των 
ανταλλαγών με άλλα διασυνδεδεμένα 
δίκτυα. Για το σκοπό αυτό, ο 
διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς 
είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την 
ασφάλεια, αξιοπιστία και 
αποδοτικότητα του δικτύου και, στα 
πλαίσια αυτά, για να μεριμνά ώστε να 
είναι διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες 
βοηθητικές υπηρεσίες , 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση, στο βαθμό 
που η διαθεσιμότητα αυτή είναι 
ανεξάρτητη από οιοδήποτε άλλο δίκτυο 
μεταφοράς με το οποίο το σύστημά του 
είναι διασυνδεδεμένο·"
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Or. en

(Προσθήκη της έννοιας της "ανταπόκρισης στη ζήτηση" στο άρθρο 9, στοιχείο (γ) της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να 
συμμετέχουν ενεργά στις αγορές βοηθητικών υπηρεσιών, ιδίως όταν έχουν τη δυνατότητα να 
μειώσουν τη ζήτηση, αποφεύγοντας έτσι τις αυξήσεις παραγωγής.

Τροπολογία 274
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 9, το σημείο γ) 
αντικαθίσταται ως εξής:
"(γ) Διαχείριση των ροών ενεργείας στο 
σύστημα, επί τη βάσει κοινών 
περιφερειακών προτύπων, 
συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με άλλα 
διασυνδεδεμένα συστήματα. Για το 
σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του δικτύου 
μεταφοράς είναι υπεύθυνος για να 
εξασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία 
και αποδοτικότητα του δικτύου και, στα 
πλαίσια αυτά, για να μεριμνά ώστε να 
είναι διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες 
βοηθητικές υπηρεσίες στο βαθμό που η 
διαθεσιμότητα αυτή είναι ανεξάρτητη 
από οιοδήποτε άλλο δίκτυο μεταφοράς 
με το οποίο το σύστημά του είναι 
διασυνδεδεμένο·"

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ΔΣΜ πρέπει να συμφωνήσουν σε 
κοινό πρότυπα σε περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν οι σημερινές 
ανεπάρκειες που οφείλονται στην ύπαρξη εθνικών προτύπων και θα διευκολυνθούν οι 
δραστηριότητες της αγοράς.

Τροπολογία 275
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, το σημείο δ) 
αντικαθίσταται ως εξής:
"(δ) την παροχή στον διαχειριστή κάθε 
άλλου δικτύου με το οποίο είναι 
συνδεδεμένο το δίκτυο του, επαρκών 
πληροφοριών για την ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία και τη 
διαλειτουργικότητα του 
διασυνδεδεμένου συστήματος, 
αξιοποιώντας από κοινού τις 
πληροφορίες αυτές και συμφωνώντας με 
την κοινών προτύπων για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος·"

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ΔΣΜ πρέπει να συμφωνήσουν σε 
κοινό πρότυπα σε περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν οι σημερινές 
ανεπάρκειες που οφείλονται στην ύπαρξη εθνικών προτύπων και θα διευκολυνθούν οι 
δραστηριότητες της αγοράς.
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Τροπολογία 276
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Στο άρθρο 9, το σημείο στ) 
αντικαθίσταται ως εξής:
"(στ) την παροχή στους χρήστες του 
δικτύου των πληροφοριών που 
χρειάζονται για την αποτελεσματική 
πρόσβαση στο σύστημα, επί τη βάσει 
κοινών προτύπων"

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΣΜ σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ΔΣΜ πρέπει να συμφωνήσουν σε 
κοινό πρότυπα σε περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν οι σημερινές 
ανεπάρκειες που οφείλονται στην ύπαρξη εθνικών προτύπων και θα διευκολυνθούν οι 
δραστηριότητες της αγοράς.

Τροπολογία 277
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Στο άρθρο 9, προστίθεται το εξής 
σημείο:
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"στ) διασφάλιση της ανάπτυξης ενός 
καλώς διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού 
δικτύου, κυρίως όσον αφορά τη 
δημιουργία ενός ευφυούς ευρωπαϊκού 
υπεράκτιου δικτύου.".

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου στ α) στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πέρα από την εξομάλυνση της μεταβλητότητας, η διασύνδεση μπορεί να περιορίσει το κόστος 
εξισορρόπησης, να ενθαρρύνει τον πραγματικό ανταγωνισμό και να στηρίξει την ανάπτυξη ενός 
ευφυούς ευρωπαϊκού δικτύου. Όσον αφορά το σχέδιο προτεραιότητας των ενεργειακών 
διευρωπαϊκών δικτύων (TEN-E) της ΕΕ για τη διασύνδεση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
παραγωγής αιολικής ενέργειας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα και τις δυνατότητες των 
ευρωπαϊκών πηγών υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας, οι ΔΣΜ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ανάπτυξη ενός υπεράκτιου ευφυούς ευρωπαϊκού δικτύου.

Τροπολογία 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Στο άρθρο 9, προστίθεται το εξής 
σημείο:
"(στα) κατάρτιση εκτίμησης όσον αφορά 
την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας, τα αποτελέσματα της οποίας 
θα ληφθούν υπόψη στην ευρωπαϊκή 
εκτίμηση που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003."

Or. fr

(Προσθήκη νέου σημείου στ α) στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Οι εκτιμήσεις όσον αφορά το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης πρέπει να καταρτίζεται από τους 
ΔΣΜ προκειμένου να παρακολουθείται η επάρκεια της παραγωγικής ικανότητας σε σχέση με 
την αυξανόμενη ζήτηση. Το καθήκον αυτό είναι αναγκαίο ούτως ώστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
ομάδα των ΔΣΜ να έχει μια συνολική εκτίμηση για ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Στο άρθρο 9, προστίθεται το εξής 
σημείο:
"(στα) μεγιστοποίηση της δυναμικότητας 
μεταφοράς που παρέχεται στην αγορά και 
δεν δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ 
προμηθευτών εντός και εκτός της χώρας 
τους χορηγώντας και διακόπτοντας 
μεταφορική ικανότητα σε αμφότερες οι 
πλευρές των συνόρων."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου στ α) στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα των ΔΣΜ θα έπρεπε να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η χρήση 
της υπάρχουσας δυναμικότητας μεγιστοποιείται χωρίς διακρίσεις και δημιουργείται νέα 
υποδομή όπου υπάρχει ζήτηση της αγοράς. Οι μεταβολές αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για 
την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.
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Τροπολογία 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – στοιχείο (στ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, προστίθεται το εξής 
σημείο.:
"(στβ) κατάρτιση ενός προγράμματος 
συντήρησης του ΔΣΜ για τη διασφάλιση 
επαρκούς ποιότητας εφοδιασμού. Η 
συμμόρφωση προς το εν λόγω πρόγραμμα 
συντήρησης εποπτεύεται από την 
αρμόδια δημόσια εθνική αρχή."

Or. fr

(Προσθήκη νέου σημείου 28 στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι ΔΣΜ πρέπει να υποχρεωθούν να τυποποιήσουν ένα πρόγραμμα συντήρησης του δικτύου, υπό 
τον έλεγχο της αρμόδιας δημόσιας αρχής. Το πρόγραμμα αυτό διασφαλίζει ότι η υποδομή 
συντηρείται σωστά και παραμένει σε καλή κατάσταση.

Τροπολογία 281
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6στ) Στο άρθρο 9 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διασφαλίζει ότι λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το όφελος για την 
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περιφέρεια στην οποία 
δραστηριοποιείται. Με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων 
μερών όσον αφορά τις ανάγκες 
κερδοφορίας και ισοτιμίας της 
επένδυσης, οι επιχειρησιακές και 
επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται 
από τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς είναι συμβατές με τα 
κοινοτικά και περιφερειακά επενδυτικά 
σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχεία 
γ και δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και την ολοκλήρωση της αγοράς και 
βελτιστοποιούν τα οφέλη για την 
κοινωνικοοικονομική ευημερία 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

( Προσθήκη παραγράφου 1a στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9, παράγραφος (2) (νέο) έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς θα θεωρούν πάντα ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες της περιφέρειας στην οποία 
δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κοινωνικοοικονομική ευημερία 
βελτιώνεται τόσο εντός όσο και εκτός της περιφέρειάς τους (μεταξύ των περιφερειών).

Τροπολογία 282
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 6 ζ α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 1α έως 1 ια (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6ζ) Στο άρθρο 9, προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:
"1α. Κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει δεκαετές σχέδιο 
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ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Προβλέπουν αποτελεσματικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
καταλληλότητας του συστήματος και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού.
Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές 
μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία.
(β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία. 
 Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες λαμβάνοντας 
υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υποβάλλουν σε 
εύθετο χρόνο σχέδιο του εν λόγω 
προγράμματος στο αρμόδιο εθνικό 
όργανο.
Η αρμόδια εθνική αρχή πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς 
χρήστες του δικτύου με βάση το εν λόγω 
προσχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και μπορεί να 
δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας διαβούλευσης και ιδίως τις 
πιθανές ανάγκες για επενδύσεις.
Ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξετάζει κατά 
πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου καλύπτει όλες τις επενδυτικές 
ανάγκες που εντοπίζονται στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης. Ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας μπορεί να υποχρεώσει τον 
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς 
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να τροποποιήσει το προσχέδιο.
 Αρμόδιος εθνικός φορέας μπορεί να είναι 
η εθνική ρυθμιστική αρχή, οποιαδήποτε 
άλλη αρμόδια δημόσια εθνική αρχή τη 
μία εταιρεία διαχείρισης της ανάπτυξης 
του δικτύου την οποίαν συγκροτούν οι 
ΔΣΜ. Στην τελευταία περίπτωση, οι ΔΣΜ 
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια 
εθνική δημόσια αρχή τα προσχέδια των 
καταστατικών, του καταλόγου των μελών 
και του κανονισμού.
Εάν ο ΔΣΜ αρνηθεί να υλοποιήσει μια 
συγκεκριμένη επένδυση που αναφέρεται 
στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου και προβλέπεται να εκτελεστεί 
εντός της επόμενης τριετίας, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η ρυθμιστική αρχή 
ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή θα έχουν την αρμοδιότητα 
να λάβουν ένα από τα ακόλουθα μέτρα:
a) είτε να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο 
από τον ΔΣΜ να ανταποκριθεί στις 
επενδυτικές υποχρεώσεις του, 
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές 
δυνατότητές του· είτε
β) να καλέσουν ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορές για την 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς και, στο πλαίσιο αυτό 
μπορούν να υποχρεώσουν τον ΔΣΜ:
i) να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
χρηματοδότηση από οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος, 
ii) να δώσει την συγκατάθεσή του για 
δημιουργία πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να 
δημιουργήσει τα αντίστοιχα πάγια 
στοιχεία και 
iii) να διαχειριστεί τα αντίστοιχα νέα 
πάγια στοιχεία. 
Οι σχετικοί οικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
εθνικής δημόσιας αρχής. Σε αμφότερες 
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τις περιπτώσεις η ρύθμιση των τιμών 
διασφαλίζει έσοδα που καλύπτουν το 
κόστος αυτών των επενδύσεων.
Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
1ζ. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καλούνται να θεσπίσουν και 
να δημοσιοποιήσουν διαφανείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την 
αμερόληπτη σύνδεση των νέων 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με το 
δίκτυο. Οι εν λόγω διαδικασίες 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή οποιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας εθνικής δημόσιας αρχής.
Οι ΔΣΜ δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν την σύνδεση μιας νέας 
εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής λόγω 
πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις 
διαθέσιμες δυναμικότητες του δικτύου, 
π.χ. συμφόρησης σε απόμακρα τμήματα 
του δικτύου μεταφοράς. Ο ΔΣΜ 
υποχρεούται να παράσχει τις ανάγκες 
πληροφορίες.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ένα 
νέο σημείο σύνδεσης μόνο με το 
επιχείρημα ότι θα επιφέρει πρόσθετο 
κόστος λόγω της αναγκαίας αύξησης της 
δυναμικότητας των στοιχείων του 
δικτύου στο πεδίο που βρίσκεται κοντά 
στο σημείο σύνδεσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό διασφαλίζει ότι ο ΔΣΜ δεν είναι πλέον σε θέση να αποκλείει επενδύσεις στο δίκτυο ή τη 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας στο δίκτυο. Αυτό 
εφαρμόζεται σε όλους τους ΔΣΜ. Αποτρέπει την μεροληπτική επιρροή στον ΔΣΜ είτε μέσω 
ιδιοκτησιακής φύσεως μέτρων εντός μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή μέσω άλλων 
μορφών που δεν βασίζονται στην ιδιοκτησία.

Η τροπολογία διασφαλίζει τις αναγκαίες επενδύσεις. Αν ο ΔΣΜ απορρίψει μια συγκεκριμένη 
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επένδυση η αρχή είτε ζητεί από τον ΔΣΜ να προχωρήσει σε επένδυση ή κινεί διαδικασία 
προκήρυξης διαγωνισμού.

Τροπολογία 283
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρα 10 και 10α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 10 
και 10α:

διαγράφεται

"Άρθρο 10
Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων
1. Εάν το δίκτυο μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι έχει 
διοριστεί ανεξάρτητος διαχειριστής 
δικτύου από το κράτος μέλος ύστερα από 
πρόταση του ιδιοκτήτη του δικτύου 
μεταφοράς και εφόσον ο εν λόγω 
διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 8 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
δικτύου μόνον εφόσον:
ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε ότι 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
δ)· 
ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε ότι 
διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
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πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 9·
ο υποψήφιος διαχειριστής δεσμεύθηκε να 
συμμορφωθεί με δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου που πρότεινε η 
ρυθμιστική αρχή·
ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς 
απέδειξε την ικανότητά του να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την παράγραφο 6. Για τον 
σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα τα 
σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε την 
ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
κανονισμό (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*, 
Συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές δικτύου 
επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί από 
τη ρυθμιστική αρχή ότι συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8α και 
του άρθρου 10 παράγραφος 2. 
Εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης 
του άρθρου 8β.
4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8β 
και διαπιστώνει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
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συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει τον διορισμό 
νέου ανεξάρτητου διαχειριστή 
συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 10 παράγραφος 1
5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
δικτύου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση 
και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003, καθώς και για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση και την 
ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής δικτύου είναι υπεύθυνος για 
τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
δικτύου μεταφοράς σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες δικτύων 
μεταφοράς μπορούν να μην είναι 
υπεύθυνοι για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και 
για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής δικτύου, ο ιδιοκτήτης του 
δικτύου μεταφοράς:
παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και 
στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών·
χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες 
αποφασίζει ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
του συστήματος και εγκρίνει η 
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ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης που 
αφορά τα πάγια στοιχεία του δικτύου, με 
εξαίρεση το μέρος της ευθύνης που 
αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος·
παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης των επεκτάσεων του 
δικτύου, με εξαίρεση των επενδύσεων 
που, σύμφωνα με το στοιχείο β), έχει 
συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν από 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος. 
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
επιτήρηση της συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
παράγραφο 6.
Άρθρο 10α
Διαχωρισμός ιδιοκτητών συστήματος 
μεταφοράς
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
δικτύων μεταφοράς που αποτελούν μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων 
είναι ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς 
τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά.
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2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη δικτύου 
μεταφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
ελάχιστα κριτήρια:
τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας·
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα· 
ο ιδιοκτήτης δικτύου μεταφοράς 
καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, 
στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να αποκλείεται η 
μεροληπτική συμπεριφορά, και 
διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση 
της τήρησης του προγράμματος. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
εν λόγω στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
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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

Αιτιολόγηση

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μοναδική 
δυνατότητα εγγύησης της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς και 
της ενίσχυσης της διαφάνειας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εθνικών 
δικτύων μεταφοράς να λειτουργήσουν θετικότερα ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς. Σε 
ένα σύστημα ΑΔΣ, η ιδιοκτησία των εθνικών δικτύων μεταφοράς και των εμπορικών 
δραστηριοτήτων παραμένουν υπό την ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι εθνικές δραστηριότητες 
στον τομέα των μεταφορών τελούν υπό αυστηρές ρυθμίσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
πλειάδα κανόνων.

Τροπολογία 284
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το δίκτυο μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι έχει διοριστεί 
ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου από το 
κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς και 
εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει 
μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 
8 παράγραφος 1.

1. Εάν το δίκτυο μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
εάν το κράτος μέλος θεωρεί κατάλληλο 
για τη διασφάλιση των συνθηκών για την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού ή 
τη δημιουργία ενός υπερεθνικού 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, τα 
κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι έχει διοριστεί 
ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου από το 
κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς και 
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εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει 
μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 
8 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να επιτύχει την προσέγγιση των ΔΣΜ με τα πρότυπα ΑΔΣ 
ούτως ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό μοντέλο λειτουργίας του συστήματος για ολόκληρη την 
Ευρώπη και να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός περιφερειακού ή πανευρωπαϊκού συστήματος 
διαχειριστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ δύο ισότιμων 
επιλογών (ιδιοκτησιακό διαχωρισμό στη δημιουργία ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος).

Τροπολογία 285
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι ανεξάρτητος 
διαχειριστή συστήματος έχει διοριστεί από 
το κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει 
μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 
8 παράγραφος 1.

1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι ανεξάρτητος 
διαχειριστή συστήματος του εν λόγω 
κράτους μέλους έχει διοριστεί από το 
κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει 
μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 
8 παράγραφος 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι σε ένα κράτος μέλος μπορεί να οριστεί μόνο ένας ΔΣΜ. Η 
ανάπτυξη περιφερειακών αγορών δεν θα βοηθηθεί με τη δημιουργία πολλών ΔΣΜ εντός του 
ιδίου κράτους μέλους.

Τροπολογία 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για τη σταδιακή μεταρρύθμιση, η 
παρέκκλιση αποτελεί προσωρινό μέτρο 
διάρκειας 4 ετών κατ’ ανώτατο όριο. Η 
κατάληξη θα είναι ο ιδιοκτησιακός 
διαχωρισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η εναλλακτική αυτή παρέκκλιση παραμείνει αμετάβλητη θα απαιτήσει μια δέσμη 
πολύπλοκων κανόνων διαχείρισης και προβληματικό συντονισμό μεταξύ των ιδιοκτητών του 
δικτύου και της διαχείρισης στο πλαίσιο του ΑΔΣ. Πράγματι, η λύση ΑΔΣ ενέχει ορισμένα 
κρίσιμα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ανάπτυξη/διαχείριση του δικτύου και τον καθορισμό 
των ρόλων και των αρμοδιοτήτων στη δραστηριότητα αυτή. Θα μπορούσε να δημιουργήσει 
αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον με αρνητική επίπτωση στην επάρκεια του συστήματος και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα·

(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που εξαλείφει κάθε 
παράγοντα που ενδέχεται να αποτρέψει
να ενεργούν ανεξάρτητα·

Or. it

Αιτιολόγηση

Στοχεύει στο να ληφθεί υπόψη το σύστημα κινήτρων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς.

Τροπολογία 288
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές δικτύου 
επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί από 
τη ρυθμιστική αρχή ότι συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8α και του 
άρθρου 10 παράγραφος 2. Εφαρμόζεται η 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 8β.

3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές δικτύου 
επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί από 
τη ρυθμιστική αρχή ότι συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8α και του 
άρθρου 10 παράγραφος 2. Εφαρμόζεται η 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 8β
και του άρθρου χ του κανονισμού 
1228/2003.

Or. en
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Τροπολογία 289
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8β 
και διαπιστώνει ότι η ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφώθηκε με την απόφασή της εντός 
δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι μηνών, 
ύστερα από πρόταση του Οργανισμού και 
αφού έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους 
ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς, ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για διάστημα πέντε ετών. Ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να προτείνει 
τον διορισμό νέου ανεξάρτητου
διαχειριστή συστήματος σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 1.

4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
όπως προβλέπεται στο άρθρο χ του 
κανονισμού 1228/2003 (πρώην άρθρο 8β 
παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας χχ)
και διαπιστώνει ότι η ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφώθηκε με την απόφασή της εντός 
δύο μηνών, διορίζει ανεξάρτητο 
διαχειριστή δικτύου όπως προβλέπεται 
στο άρθρο χχ του κανονισμού 1228/2003.

Or. en

Τροπολογία 290
Catherine Stihler, David Martin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 

5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 
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διαχειριστών δικτύων μεταφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, καθώς και για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς και για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής δικτύου είναι υπεύθυνος για 
τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
δικτύου μεταφοράς σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες δικτύων 
μεταφοράς μπορούν να μην είναι 
υπεύθυνοι για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και 
για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

διαχειριστών δικτύων μεταφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, τη λειτουργία του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και 
της διαμόρφωσης του δικτύου σε 
πραγματικό χρόνο, την εξισορρόπηση και 
την επιχειρησιακή ασφάλεια. Κάθε 
ανεξάρτητος διαχειριστής του 
συστήματος σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες συστήματος 
μεταφοράς, προωθεί ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκριθεί στην εύλογη ζήτηση μέσω 
προγραμματισμού των επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις που χορηγούν κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις σε 
θυγατρικές ή οι επιβαρύνσεις σωφρονισμού που επιβάλλονται μόνο σε ανταγωνιστές, 
συμβάλλουν στην αποτυχία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροπολογία αυτή 
ενισχύει τις προτάσεις της Επιτροπής για την καθιέρωση προτύπου ΑΔΣ.

Τροπολογία 291
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, 

5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής δικτύου 
είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, 
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συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, καθώς και για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς και για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής δικτύου είναι υπεύθυνος για 
τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
δικτύου μεταφοράς σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες δικτύων 
μεταφοράς μπορούν να μην είναι 
υπεύθυνοι για τη χορήγηση και τη 
διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και 
για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, τη λειτουργία του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και 
της διαμόρφωσης του δικτύου σε 
πραγματικό χρόνο, την εξισορρόπηση και 
την επιχειρησιακή ασφάλεια. Κάθε 
ανεξάρτητος διαχειριστής του 
συστήματος σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες συστήματος 
μεταφοράς, προωθεί ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκριθεί στην εύλογη ζήτηση μέσω 
προγραμματισμού των επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 292
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο (α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) συνάπτει συμφωνία, η οποία 
εγκρίνεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, με τον ανεξάρτητο διαχειριστή του 
συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική συνεργασία στη 
διατήρηση και ανάπτυξη του συστήματος 
μεταφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 293
Catherine Stihler, David Martin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες 
αποφασίζει ο ανεξάρτητος διαχειριστής
του συστήματος και εγκρίνει η ρυθμιστική 
αρχή ή συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης υπόκεινται 
στην έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Πριν 
από την έγκριση, η ρυθμιστική αρχή 
διαβουλεύεται με τον ιδιοκτήτη των 
περιουσιακών στοιχείων, μαζί με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(β) πραγματοποιεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει σε συνεργασία με τον 
ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος 
και εγκρίνει η ρυθμιστική αρχή ή 
συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο. Οι 
σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η ρυθμιστική 
αρχή διαβουλεύεται με τον ιδιοκτήτη των 
περιουσιακών στοιχείων, μαζί με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει τις προτάσεις της Επιτροπής για ένα πρότυπο ΑΔΣ.

Τροπολογία 294
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες 
αποφασίζει ο ανεξάρτητος διαχειριστής

(β) πραγματοποιεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει σε συνεργασία με τον 
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του συστήματος και εγκρίνει η ρυθμιστική 
αρχή ή συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης υπόκεινται 
στην έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Πριν 
από την έγκριση, η ρυθμιστική αρχή 
διαβουλεύεται με τον ιδιοκτήτη των 
περιουσιακών στοιχείων, μαζί με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος 
και εγκρίνει η ρυθμιστική αρχή ή 
συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο. Οι 
σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η ρυθμιστική 
αρχή διαβουλεύεται με τον ιδιοκτήτη των 
περιουσιακών στοιχείων, μαζί με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 295
Catherine Stihler, David Martin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο (δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) συνάπτει συμφωνία, η οποία 
εγκρίνεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, με τον ανεξάρτητο διαχειριστή του 
συστήματος προκειμένου να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική συνεργασία στη 
διατήρηση και ανάπτυξη του συστήματος 
μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις που χορηγούν κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις σε 
θυγατρικές ή οι επιβαρύνσεις σωφρονισμού που επιβάλλονται μόνο σε ανταγωνιστές, 
συμβάλλουν στην αποτυχία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροπολογία αυτή 
ενισχύει τις προτάσεις της Επιτροπής για την καθιέρωση προτύπου ΑΔΣ.
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Τροπολογία 296
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο ιδιοκτήτης δικτύου μεταφοράς 
καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο 
οποίο αναφέρονται τα μέτρα που
λαμβάνονται για να αποκλείεται η 
μεροληπτική συμπεριφορά, και 
διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση 
της τήρησης του προγράμματος. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
εν λόγω στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.

(γ) ο ιδιοκτήτης δικτύου μεταφοράς 
καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο 
οποίο αναφέρονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται δίκαιη 
πρόσβαση και να αποκλείεται η 
μεροληπτική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνει τις διατάξεις περί συμμόρφωσης ώστε να εφαρμοστούν στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής.

Τροπολογία 297
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η συμμόρφωση με το πρόγραμμα θα 
εποπτεύεται κατάλληλα από ορισμένο 
στέλεχος ή όργανο, το οποίο εφεξής θα 
αποκαλείται "υπεύθυνο συμμόρφωσης"
που θα είναι απολύτως ανεξάρτητο και, 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
θα έχει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και όλων των 
θυγατρικών εταιριών του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει σε ανώτατο επίπεδο το 
έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 298
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 - στοιχείο (γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) η συμμόρφωση εποπτεύεται από 
συμβούλιο συμμόρφωσης η πλειοψηφία 
των μελών του οποίου είναι ανεξάρτητη 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει σε ανώτατο επίπεδο το 
έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 299
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς με την 
παράγραφο 2 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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περί διαχωρισμού αποτελούν κομβικό στοιχείο της ελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, επ'ουδενί μπορούν να θεωρηθούν ως "μη ουσιώδεις". 
Επηρεάζεται επίσης η εταιρική νομοθεσία και, λόγω της σημασίας που έχει η εταιρική 
νομοθεσία για την οικονομία, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί ως "μη ουσιώδες".

Τροπολογία 300
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς με την 
παράγραφο 2 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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιτροπολογία, η οποία συνδέεται με την έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το περιεχόμενο των διατάξεων περί διαχωρισμού του 
μοντέλου ΑΣΜ. Πρέπει να αφήνεται περιθώριο στα κράτη μέλη που επιλέγουν ή έχουν επιλέξει
το μοντέλο ΑΣΜ να καθορίζουν την ουσία των διατάξεων.

Τροπολογία 301
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς με την 
παράγραφο 2 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 

διαγράφεται
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παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 302
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3α. Σε περίπτωση που μια κάθετη 
ολοκλήρωση παραμένει σε ολόκληρο το 
κράτος μέλος και ελέγχει τόσο τον 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς όσο 
και τις επιχειρήσεις παραγωγής ή 
προμήθειας, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 
2 και 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να υπάρξει ένα πραγματικά ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατικών και ιδιωτικών εταιριών.

Τροπολογία 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 10β
Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς
Ι. Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, 
προσωπικό και ταυτότητα
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς είναι εξοπλισμένοι με όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:
(i) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς κατέχει τα πάγια στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·
(ii) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς απασχολεί το προσωπικό που 
είναι αναγκαίο για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·
(iii) ο διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς διαθέτει τους κατάλληλους 
οικονομικούς πόρους για μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια.
Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται 
στο προηγούμενο στοιχείο περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτα μέρη και τις ρυθμιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο και ιδίως 
πρόσβαση των νέων φορέων της αγοράς 
και των παραγωγών ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας,
- είσπραξη τελών πρόσβασης, 
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μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·
- προγραμματισμό επενδύσεων που 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων.
- νομικές υπηρεσίες·
- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
2. Απαγορεύεται η εκμίσθωση 
προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών 
από και προς οποιοδήποτε τμήμα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής ή 
εφοδιασμού.
3. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς δεν πρέπει να εμπλέκεται σε 
επιχείρηση ή δραστηριότητα πλην της 
μεταφοράς, που θα μπορούσε να έλθει σε 
σύγκρουση με τα καθήκοντά του, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατοχής 
μετοχών ή συμφερόντων σε οιαδήποτε 
επιχείρηση η τμήμα κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης οι άλλες 
εταιρίας ηλεκτρισμού και αερίου. Οι 
εξαιρέσεις προϋποθέτουν την εκ των 
προτέρων συναίνεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής και περιορίζονται σε 
μετοχές και συμφέροντα σε άλλες 
επιχειρήσεις δικτύου.
4. Ο ΔΣΜ έχει την δική του εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
5. Ο ΔΣΜ δεν συμμερίζεται οιαδήποτε 
ευαίσθητη πληροφορία ή πληροφορία που 
θα μπορούσε να αποφέρει εμπορικά 



AM\713548EL.doc 95/113 PE404.394v01-00

EL

πλεονεκτήματα με οιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση σε μια ταυτότητα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, εκτός πάνω 
αυτό το πράττει με όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά με 
αμερόληπτο τρόπο. Ο ΔΣΜ, σε 
συνεργασία με την εθνική ρυθμιστική 
αρχή ορίζει την πληροφορία αυτή.
6. Οι λογαριασμοί των ΔΣΜ δεν 
ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή που 
ελέγχει την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της 
εταιρείες. 
II. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
ΔΣΜ, το γενικό διευθυντή/ της 
εκτελεστικής επιτροπής
7. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη παύση 
της άσκησης των καθηκόντων του 
γενικού διευθυντή / των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ και οι 
αντίστοιχες συμβατικές συμφωνίες που 
αφορούν την άσκηση των καθηκόντων 
και την παύση της κοινοποιούνται στην 
ρυθμιστική αρχή. Οι εν λόγω αποφάσεις 
και συμφωνίες λαμβάνουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα μόνο εάν, εντός χρονικού 
διαστήματος τριών εβδομάδων μετά την 
κοινοποίηση, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
δεν ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας 
της. Αρνησικυρία μπορεί να ασκηθεί σε 
περιπτώσεις διορισμού και σύναψης 
αντίστοιχων συμβατικών συμφωνιών εάν 
προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον 
αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία 
του ορισθέντος γενικού διευθυντή / 
μέλους της εκτελεστικής επιτροπής· σε 
περίπτωση πρόωρης παύσης της 
άσκησης των καθηκόντων και σύναψης 
αντίστοιχων συμβατικών συμφωνιών από 
το γενικό διευθυντή / μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής, εάν υπάρχουν 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς το βάσιμο 
και την αιτιολόγηση αυτού του μέτρου. 
8. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες εκ 
μέρους διευθυντών του ΔΣΜ για πρόωρη 
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παύση της άσκησης των καθηκόντων 
τους διασφαλίζεται η ύπαρξη 
ουσιαστικών δικαιωμάτων προσφυγής 
στην ρυθμιστική αρχή ή σε άλλη αρμόδια 
εθνική δημόσια αρχή ή σε δικαστήριο.
9. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αποφασίζει 
επί της προσφυγής εντός έξι μηνών. Οι 
εξαιρέσεις αιτιολογούνται.
10. Μετά από την παύση της άσκησης 
των καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι 
γενικοί διευθυντές / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέχουν 
σε κανένα τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής ή εφοδιασμού για 
χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 
τριών ετών.
11. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης εκτός από τον ΔΣΜ. Η 
αμοιβή τους δεν εξαρτάται ως προς 
κανένα μέρος της από άλλες 
δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εκτός των 
δραστηριοτήτων του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς.
12. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ευθύνη, άμεση ή 
έμμεση, για την καθημερινή λειτουργία 
οποιουδήποτε άλλου τμήματος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.
13. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο ΔΣΜ 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όσον αφορά τους πόρους που 
είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, 
συντήρηση ή ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη 
κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών 
που θα εξασφαλίζουν ότι η μητρική 
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εταιρεία είναι σε θέση να να θέτει 
συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης 
της θυγατρικής της. Δεν επιτρέπει στη 
μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές 
σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή 
τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή ή την αναβάθμιση των 
γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου.
III. Εποπτικό συμβούλιο / Διοικητικό 
Συμβούλιο
14. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΣΜ δεν συμμετέχουν σε κανένα τμήμα 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
που επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού. Δεν είναι επίσης μέλη του 
εποπτικού συμβουλίου / διοικητικού 
συμβουλίου οιασδήποτε εταιρίας της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.
15. Τα εποπτικά συμβούλια / διοικητικά 
συμβούλια των ΔΣΜ περιλαμβάνουν 
ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται για 
θητεία διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. 
Ο διορισμός τους κοινοποιείται στην 
ρυθμιστική αρχή και αποκτά δεσμευτικό 
χαρακτήρα υπό τους όρους που 
περιγράφονται στην παράγραφο 6.
16. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
15, ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου / 
του διοικητικού συμβουλίου ενός ΔΣΜ 
θεωρείται ανεξάρτητο εάν δεν έχει 
επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις με την 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους 
μετόχους πλειοψηφίας της ή με τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις τους που να 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων, 
συγκεκριμένα:
(α) εάν δεν υπήρξε υπάλληλος κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και εφοδιασμού κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε 
του διορισμού του ως μέλους του 
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εποπτικού / διοικητικού συμβουλίου·
(β) εάν δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον ΔΣΜ·
(γ) εάν δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού την στιγμή του 
διορισμού του ως μέλους του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου·
(δ) εάν δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου / διοικητικού συμβουλίου.
IV. Υπεύθυνος συμμόρφωσης
17. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που θα λαμβάνονται 
για να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς. 
Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Το πρόγραμμα υπόκειται στην 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Η 
συμμόρφωση του προγράμματος 
παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 
συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη βάση. Η 
εθνική ρυθμιστική αρχή έχει το δικαίωμα 
να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση 
ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης από 
πλευράς ΔΣΜ.
18. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του ΔΣΜ διορίζει ένα πρόσωπο 
ή έναν φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης 
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
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προγράμματος συμμόρφωσης·
(ii) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και την 
υποβολή του στην ρυθμιστική αρχή· 
καθορισμό των μέτρων για την 
υλοποίηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης και υποβολή έκθεσης προς 
τη ρυθμιστική αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
19. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
20. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς, στην κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και στις ρυθμιστικές αρχές.
21. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης θα 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου / διοικητικού 
συμβουλίου του ΔΣΜ που αφορούν τους 
εξής τομείς:
(i) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
(ii) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·
(iii) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
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εφεδρική ισχύ·
(iv) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.
22. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
23. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά βιβλία, 
αρχεία και γραφεία του ΔΣΜ και σε όλες
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την εκπλήρωση της αποστολής του.
24. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής.
25. Μετά την ανάκληση της εντολής του, 
ο υπεύθυνος συμμόρφωσης πρέπει να 
απαγορεύεται να αναπτύξει 
επιχειρηματικές σχέσεις με κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών.
V. Ανάπτυξη δικτύου και αρμοδιότητες 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων
26. Κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Προβλέπουν αποτελεσματικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
καταλληλότητας του συστήματος και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού.
27. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές 
μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία.
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(β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία.
28. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες λαμβάνοντας 
υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Ο ΔΣΜ υποβάλλει σε 
εύθετο χρόνο το προσχέδιο στην αρμόδια 
εθνική αρχή.
29. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με όλους 
τους σχετικούς χρήστες του δικτύου με 
βάση ένα προσχέδιο δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης του δικτύου με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και μπορεί να δημοσιεύσει 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διαβούλευσης και συγκεκριμένα τις 
πιθανές ανάγκες για επενδύσεις. 
30. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η αρχή 
αυτή μπορεί να υποχρεώσει τον ΔΣΜ να 
τροποποιήσει το σχέδιό του.
31. Εάν ο ΔΣΜ αρνηθεί να υλοποιήσει 
μια συγκεκριμένη επένδυση που 
αναφέρεται στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου και προβλέπεται 
να εκτελεστεί εντός της επόμενης 
τριετίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η ρυθμιστική αρχή θα έχουν την 
αρμοδιότητα να λάβουν ένα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
(a) να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο από 
τον ΔΣΜ να ανταποκριθεί στις 
επενδυτικές υποχρεώσεις του, 
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές 
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δυνατότητές του, ή
(β) να καλέσουν ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορές για μια 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς, ενώ μπορούν να 
υποχρεώσουν τον ΔΣΜ:
- να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
χρηματοδότηση από οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος,
- να δώσει την συγκατάθεσή του για 
δημιουργία πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να 
δημιουργήσει τα αντίστοιχα πάγια 
στοιχεία και 
- να διαχειριστεί τα αντίστοιχα νέα πάγια 
στοιχεία.
- να υποχρεώσουν τον ΔΣΜ να αποδεχθεί 
αύξηση κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση 
των αναγκαίων επενδύσεων και να 
επιτρέψει τη συμμετοχή ανεξάρτητων 
επενδυτών στην λόγω αύξηση κεφαλαίου.
Οι σχετικοί διακανονισμοί 
χρηματοδότησης υπόκεινται στην 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις η ρύθμιση 
των τιμών διασφαλίζει έσοδα που 
καλύπτουν το κόστος αυτών των 
επενδύσεων.
32. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
VI. Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων 
όσον αφορά τη σύνδεση νέων 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με το 
δίκτυο μεταφοράς
33. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καλούνται να θεσπίσουν και 
να δημοσιοποιήσουν διαφανείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την 
αμερόληπτη σύνδεση των νέων 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με το 
δίκτυο. Οι εν λόγω διαδικασίες 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
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ρυθμιστικών αρχών.
34. Οι ΔΣΜ δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν την σύνδεση μιας νέας 
εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής λόγω 
πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις 
διαθέσιμες δυναμικότητες του δικτύου, 
π.χ. συμφόρησης σε απόμακρα τμήματα 
του δικτύου μεταφοράς. Ο ΔΣΜ 
υποχρεούται να παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες.
35. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν ένα νέο σημείο σύνδεσης μόνο 
με το επιχείρημα ότι θα επιφέρει 
πρόσθετο κόστος λόγω της αναγκαίας 
αύξησης της δυναμικότητας των 
στοιχείων του δικτύου στο πεδίο που 
βρίσκεται κοντά στο σημείο σύνδεσης.
VII. Περιφερειακή συνεργασία
36. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την οδό 
αυτή πρέπει να θέτουν συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις στους ΔΣΜ εντός σαφώς 
καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 
σταδιακά να προχωρήσουν στη 
δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού 
κέντρου διανομής που θα είναι αρμόδιο 
για θέματα ασφάλειας, εντός έξι ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
37. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ 
διαφόρων κρατών μελών σε περιφερειακό 
επίπεδο και μετά την υποβολή κοινού 
αιτήματος από τα εν λόγω κράτη μέλη, η 
Επιτροπή μπορεί να ορίσει περιφερειακό 
συντονιστή.
38. Ο περιφερειακός συντονιστής 
προωθεί σε περιφερειακό επίπεδο τη 
συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών και οποιωνδήποτε άλλων 
αρμόδιων δημόσιων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου, του τομέα της 
ανταλλαγής ενέργειας, των χρηστών του 
δικτύου και των παραγόντων της αγοράς. 
Συγκεκριμένα ο περιφερειακός 
συντονιστής:
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(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις στις διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό υποστηρίζει τους ΔΣΜ ενώ 
ταυτόχρονα καταρτίζει το περιφερειακό 
σχέδιο διασύνδεσής τους και συμβάλλει 
στον συντονισμό των επενδυτικών τους 
αποφάσεων και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
της ανοικτής διαδικασίας τους·
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Για τον 
σκοπό αυτό 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.
VIII. Κυρώσεις
39. Με σκοπό την επιτέλεση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή:
(i) έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες 
από τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς και να έρθει απευθείας σε 
επαφή με όλα τα μέλη του προσωπικού 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς· εάν εξακολουθούν να 
παραμένουν αμφιβολίες τα ίδια 
δικαιώματα ισχύουν και για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις και τις 
θυγατρικές τους·
(ii) μπορεί να διενεργεί όλες τις αναγκαίες 
επιθεωρήσεις των διαχείριση των 
συστημάτων μεταφοράς και, αν 
εξακολουθούν να παραμένουν αμφιβολίες, 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
και των θυγατρικών της· εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού 
του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1/2003 
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σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων
του ανταγωνισμού που ορίζουν τα άρθρα 
81 και 82 της Συνθήκης.
40. Με σκοπό την επιτέλεση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή έχει τη δυνατότητα μου 
να επιβάλει αποτελεσματικές, κατάλληλες 
και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς 
και/ή σε κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που δεν συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
παρόν άρθρο ή τις αποφάσεις της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής. Η εξουσία αυτή 
περιλαμβάνει το δικαίωμα:
(i) επιβολής αποτελεσματικών, 
κατάλληλων και αποτρεπτικών 
προστίμων που σχετίζονται με τον κύκλο 
εργασιών της εταιρίας δικτύου·
(ii) έκδοσης εντολών αποζημίωσης για 
μεροληπτική συμπεριφορά·
(iii) μερικής τουλάχιστον ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς, σε περίπτωση 
επανειλημμένων παραβιάσεων των 
διατάξεων περί διαχωρισμού που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχει στα κράτη μέλη δυνατότητα περαιτέρω ελευθέρωσης των αγορών τους χωρίς ανάγκη 
προσφυγής στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

Τροπολογία 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Η κατανομή φορτίων στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής και η χρήση 
των διασυνδέσεων γίνονται βάσει 
κριτηρίων που μπορεί να εγκρίνονται 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και 
που πρέπει να είναι αντικειμενικά, να 
δημοσιεύονται και να εφαρμόζονται 
χωρίς διακρίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Λαμβάνονται υπόψη οι 
οικονομικές προτεραιότητες της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη σκοπιά της 
ζήτησης από τις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις παραγωγής ή από 
μεταφορές μέσω διασυνδέσεων, και οι
τεχνικοί περιορισμοί του συστήματος."

Or. en

(Προστίθεται ένα στοιχείο στο άρθρο 11, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές της ζήτησης όπως οι διαγωνισμοί, η αυτόματη διανομή βιομηχανικού εξοπλισμού, ή 
οι συσκευές ευφυούς μέτρησης στην κλίμακα του διαχειριστή του δικτύου διανομής, πρέπει 
πάντοτε να αντιπαραβάλλεται ισότιμα με τις πτυχές της προσφοράς. Οι πτυχές αυτές μπορεί να 
είναι πιο οικονομικές και γενικώς ευνοϊκότερες για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στις 
περιόδους αιχμής. Οι ΔΣΜ πρέπει να επιφορτιστούν με την αξιολόγηση του πόρου αυτού και 
την αξιολογική κατάταξή του, με βάση τους κανόνες που ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 305
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Η εθνική ρυθμιστική αρχή επιβάλλει 
στον διαχειριστή δικτύου, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα, 
εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές 
απαιτήσεις εξισορρόπησης ή η ασφάλεια 
και η αξιοπιστία του δικτύου."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια και 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας πρέπει να αποκτήσουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο 
δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι, με την ενέργεια αυτή, δεν ανακύπτουν θέματα εξισορρόπησης. 
Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους τους όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στον 
διαχειριστή δικτύου, όταν κατανέμει τα 
φορτία στις εγκαταστάσεις παραγωγής, 
να δίνει προτεραιότητα στις 
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εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα."

Or. en

(Τροποποιεί μια λέξη και απαλείφει δύο άλλες από το άρθρο 11, παράγραφος 3 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2020, το 20% της 
ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να 
διασφαλιστεί η προτεραιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά την πρόσβαση 
στα δίκτυα.

Τροπολογία 307
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στον 
διαχειριστή δικτύου διανομής, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα θερμότητα και 
ηλεκτρισμό."

Or. en

(Διατύπωση ίδια με αυτή του άρθρου 11, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
δύο λέξεων)
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Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει θέσει μόνη της δεσμευτικό στόχο, έως το 2020, το 20% της ενέργειας να προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να υπερκεραστεί η 
σημαντική διαφορά που υπάρχει σήμερα μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό 
ολοκλήρωσης, διασφαλίζοντας την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Τροπολογία 308
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στον 
διαχειριστή δικτύου διανομής, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα θερμότητα και 
ηλεκτρισμό."

Or. en

(Διατύπωση ίδια με αυτή του άρθρου 11, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
δύο λέξεων)

Αιτιολόγηση

Όσο σημειώνεται πρόοδος στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών ενέργειας έχει σημασία να 
καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ της εθνικής και 
της περιφερειακής αγοράς. Προς τούτο απαιτείται να διευκρινίζονται οι εξουσίες της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής στους εν λόγω τομείς.
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Τροπολογία 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 
διαγράφεται.

Or. en

(Διαγραφή του άρθρου 11, παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί προτεραιότητα στην ενέργεια που προέρχεται από καύσιμα.

Τροπολογία 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8ε) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"5. Τα κράτη μέλη ή οι ρυθμιστικές 
αρχές απαιτούν από τον διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς, να 
ανταποκριθεί στις ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά την 
λειτουργία, τη συντήρηση και ανάπτυξη 
του δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης."

Or. en
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(Το μεγαλύτερο τμήμα της διατύπωσης του άρθρου 11, παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, 
με την αλλαγή και την προσθήκη κάποιων στοιχείων στο υφιστάμενο κείμενο)

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνημένες και δημόσιες προδιαγραφές, κανόνες και διαδικασίες για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου έχουν ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, όλοι οι ΔΣΜ πρέπει να υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
με τις προδιαγραφές αυτές. Το εν λόγω τεχνικό καθήκον υλοποιείται καλύτερα από τις 
ρυθμιστικές αρχές που έχουν το καθήκον να διασφαλίζουν την αμερόληπτη πρόσβαση στο 
δίκτυο μεταφοράς και την καθιέρωση τιμολογίων των δικτύων μεταφοράς.

Τροπολογία 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8στ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"6. Οι διαχειριστές του δικτύου 
μεταφοράς προμηθεύονται την ενέργεια 
που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις 
απώλειες ενέργειας και να διατηρούν 
εφεδρικό δυναμικό στο δίκτυό τους με 
διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες 
στην αγορά διαδικασίες, όταν ασκούν τα 
καθήκοντα αυτά. Η αγοραζόμενη 
ενεργεία δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας 
χαμηλότερο από τις δεσμεύσεις που 
έχει(ουν) αναλάβει το(τα) εν λόγω 
κράτος(η) μέλος(η)."

Or. en

(Προσθήκη ενός στοιχείου στο άρθρο 11, παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι ΔΣΜ πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους κάθε κράτους μέλους όσον αφορά την 
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κατανάλωση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
ζητούν από τους ΔΣΜ το ισχύοντα δείκτη αγοράς ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Τροπολογία 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8ζ) Στο άρθρο 11, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"7α. Οι ΔΣΜ διευκολύνουν τη συμμετοχή 
μεγάλων τελικών καταναλωτών, των 
φορέων συναθροιστικής προώθησης 
τελικών καταναλωτών σε αγορές 
αποθεματικού και εξισορρόπησης. Στις 
περιπτώσεις που οι προσφορές 
παραγωγής και ζήτησης έχουν την ίδια 
τιμή, προτεραιότητα πρέπει να δίδεται 
στην ζήτηση."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 7α στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να 
συμμετέχουν ενεργά στις αγορές βοηθητικών υπηρεσιών, και ιδίως όταν υπάρχει δυνατότητα 
μείωσης της ζήτησης σε κάποιες κρίσιμες στιγμές (υπερφόρτωση αιχμής, έκτακτες ανάγκες). Οι 
μεγάλοι τελικοί καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν απευθείας ή εμμέσως σε τέτοιες αγορές. 
Οι μικροί καταναλωτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας σε τέτοιες αγορές εκτός αν 
υπάρξει κάποιος (π.χ. ο προμηθευτής) που μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό μικρών 
καταναλωτών και είναι σε θέση να ελέγξει αποτελεσματικά τμήμα της ζήτησής τους.
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Τροπολογία 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8η) Στο άρθρο 11, προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:
"7β. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι οι κανόνες 
εξισορρόπησης και τα τιμολόγια θα έχουν 
δεόντως εναρμονιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη μέχρι τις ...*. Ειδικότερα, 
διασφαλίζουν ότι οι μεγάλοι τελικοί 
καταναλωτές, οι φορείς συναθροιστικής 
προώθησης τελικών καταναλωτών και 
των κατανεμημένων ηλεκτροπαραγωγών 
είναι σε θέση να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην εξισορρόπηση και 
άλλων σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών.
* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 7β στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 23, οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για "τον καθορισμό ή την 
έγκριση (…) τουλάχιστον των μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό η τον 
καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για (…) την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης". 
Καθόσον η εναρμόνιση των υπηρεσιών εξισορρόπησης αποτελεί κομβικό στοιχείο για την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές, σε στενή συνεργασία με τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, επιβάλλουν τον κατάλληλο βαθμό εναρμόνισης.
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