
AM\714880EL.doc PE404.525v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2007/0195(COD)

19.3.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
314 - 463

Σχέδιο έκθεσης
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.525v01-00 2/109 AM\714880EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\714880EL.doc 3/109 PE404.525v01-00

EL

Τροπολογία 314
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εμπορικές πληροφορίες ουσιώδους 
σημασίας για τον ανταγωνισμό στην 
αγορά, και ιδίως οι πληροφορίες που 
επιτρέπουν τον εντοπισμό του σημείου 
παράδοσης, καθώς και εκείνες για την 
εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής και 
για τη δεσμευμένη ικανότητα παραγωγής 
πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους 
φορείς προμήθειας ηλεκτρισμού που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά. Όταν 
είναι αναγκαίο, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
επιβάλλει στις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις να διαθέτους τις 
πληροφορίες αυτές στους 
ενδιαφερόμενους.

Or. fr

Τροπλογία 315
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπλογία

2α. Οι διαχειριστές των συστημάτων 
διανομής εξασφαλίζουν ότι οι εμπορικές 
πληροφορίες ουσιώδους σημασίας για τον 
ανταγωνισμό στην αγορά, δηλαδή οι 
πληροφορίες που επιτρέπουν τον 
εντοπισμό του σημείου παράδοσης, 
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καθώς και εκείνες για την εγκατεστημένη 
και τη δεσμευμένη ικανότητα παραγωγής 
είναι ισότιμα διαθέσιμες σε όλους τους 
φορείς προμήθειας ηλεκτρισμού που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εγκατεστημένοι φορείς διαθέτουν αναλυτικές πληροφορίες για το πελατολόγιο, δεδομένου ότι 
έχουν δημιουργήσει σχετικές βάσεις δεδομένων, αλλά και επειδή προμηθεύουν όλους τους 
πελάτες στη βάση ρυθμισμένων τιμολογίων. Εάν οι πληροφορίες για το σημείο παράδοσης, την 
εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής και τη δεσμευμένη ικανότητα παραγωγής αφαιρεθούν από 
το πεδίο των "ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών", αυτό θα εξασφαλίσει έναν υγιέστερο 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 316
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 (νέα) – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προστίθεται το κατωτέρω άρθρο: 
"Άρθρο 12a
1. Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας …/…/ΕΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
δημιουργούν ένα συντονιστικό κέντρο 
διασύνδεσης. 
2. Το συντονιστικό κέντρο διασύνδεσης 
πρέπει να διαθέτει νομική 
προσωπικότητα και να είναι ανεξάρτητο.  
3. Το συντονιστικό κέντρο διασύνδεσης 
θα διαθέτει τους αναγκαίους πόρους 
στους τομείς της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, καθώς και την κατάλληλη 
εμπειρογνωμοσύνη.



AM\714880EL.doc 5/109 PE404.525v01-00

EL

4. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
προσφέρουν στο συντονιστικό κέντρο 
διασύνδεσης όλες τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με τον λειτουργικό σχεδιασμό 
και την σε πραγματικό χρόνο λειτουργία 
των αντίστοιχων συστημάτων τους, 
περιλαμβανομένων, σε ημερήσια βάση 
και για κάθε διασύνδεση, της 
αναμενόμενης διαθέσιμης ικανότητας, 
της πραγματικής χρήσης της ικανότητας, 
των προσόδων συμφόρησης και της 
μειωθείσας ισχύος. Ο κατάλογος αυτών 
των πληροφοριών εγκρίνεται από τον 
Οργανισμό και οι πληροφορίες 
δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από το 
συντονιστικό κέντρο διασύνδεσης. 
5. Το συντονιστικό κέντρο διασύνδεσης 
έχει την ευθύνη της διαχείρισης 
επειγουσών καταστάσεων και της 
αποκατάστασης, σύμφωνα με 
διαδικασίες που εγκρίνονται 
προκαταβολικά. Οι διαδικασίες αυτές 
διατυπώνονται και εγκρίνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 2ε του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003.
6. Το συντονιστικό κέντρο διασύνδεσης 
υποβάλλει στον Οργανισμό και στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση που περιγράφει 
τη χρήση των γραμμών διασύνδεσης, 
περιλαμβανομένων και των προσόδων 
συμφόρησης, καθώς και όλων των 
σοβαρών διακοπών και ανωμαλιών που 
έχουν συμβεί σε κάθε διασυνδεδεμένο 
σύστημα και τις ενέργειες στις οποίες 
προέβησαν οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς για την αποκατάσταση της 
ομαλής λειτουργίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία του συντονιστικού κέντρου διασύνδεσης είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Για τη βελτίωση της διαφάνειας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας είναι αναγκαίο να διατίθενται σε όλους τους παράγοντες έγκαιρες και συνεκτικές 
πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των γραμμών διασύνδεσης. Το κέντρο αυτό πρέπει να 
δημιουργηθεί και να βρίσκεται υπό τη διαχείριση των ΔΣΜ.
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Τροπολογία 317
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9 β (νέα)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Το άρθρο 14 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"3. Ο διαχειριστής δικτύου διανομής 
παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για την 
αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση του 
δικτύου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτικότητα έχει σημασία όχι μόνο για την πρόσβαση στο δίκτυο, αλλά και για τη χρήση 
του. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο της διάταξης αυτής ώστε να επιτρέψει 
στους χρήστες και τους διαχειριστές τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δικτύων διανομής.

Τροπολογία 318
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9, στοιχείο γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 γ) Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3α. Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας …/…/ΕΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
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οι διαχειριστές δικτύων διανομής 
υποβάλλουν στην αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή πρόταση στην οποία περιγράφονται 
τα κατάλληλα συστήματα πληροφορίας 
και επικοινωνίας που θα πρέπει να 
εγκατασταθούν ώστε να παρέχονται οι 
πληροφορίες της παραγράφου 3. Η 
πρόταση θα έχει ως σκοπό να γίνουν 
δυνατά, μεταξύ άλλων, η χρήση 
αμφίδρομων ηλεκτρονικών μετρητών, η
δραστήρια συμμετοχή των τελικών 
πελατών και των κατανεμημένων 
ηλεκτροπαραγωγών στη λειτουργία του 
συστήματος και στη ροή πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο μεταξύ διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και συστημάτων 
διανομής, με στόχο τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης όλων των διαθέσιμων 
παραγωγής πόρων παραγωγής, δικτύου 
και ζήτησης."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου3 α στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, περιλαμβανόμενης της ζήτησης και των 
κατανεμημένων δικτύων παραγωγής και διανομής, έχει μεγάλη σημασία να υιοθετήσουν οι 
διαχειριστές δικτύων διανομής σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, ώστε τα 
δίκτυα διανομής να μετατραπούν σε ενεργά στοιχεία ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. 
Τα ευφυή δίκτυα έχουν καίρια σημασία για την αποδοτική σε σχέση με το κόστος χρήση 
ανανεώσιμων πόρων και για την ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση αποδοτικής διαχείρισης από την 
πλευρά της ζήτησης, προωθώντας την εφαρμογή νέων ενεργειακών υπηρεσιών.

Τροπολογία 319
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9, στοιχείο δ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 δ)Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
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ακόλουθη παράγραφος:
"3β. Εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας …/…/ΕΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν 
τις προτάσεις της παραγράφου 3α. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν 
την πλήρη διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφορίας και 
επικοινωνιών που θα εγκαταστήσουν. 
Προς τον σκοπό αυτόν, μπορούν να 
διατυπώνουν προσανατολισμούς και να 
εφαρμόζουν τροποποιήσεις στις 
προτάσεις που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 3α."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 320
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ε) Στο άρθρο 14, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3γ. Η εθνική ρυθμιστική αρχή, πριν 
κοινοποιήσει στον διαχειριστή δικτύου 
διανομής την απόφασή της σχετικά με 
την πρόταση της παραγράφου 3, 
ενημερώνει τον Οργανισμό ή, αν αυτός 
δεν λειτουργεί ακόμη, την Επιτροπή. Ο 
Οργανισμός ή η Επιτροπή εξασφαλίζουν 
ότι τα συστήματα πληροφορίας και 
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επικοινωνιών που θα εγκατασταθούν 
διευκολύνουν την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και δεν 
εισάγουν νέα τεχνικά εμπόδια."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Τροπολογία 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 στ) Το άρθρο 14 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"4. 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 παράγουν συνδυασμένα 
θερμότητα και ηλεκτρισμό."

Or. en

(Διαγραφή τριών λέξεων από το άρθρο 14, παράγραφος 4, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 322
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 στ) Το άρθρο 14 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"4. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στον 
διαχειριστή δικτύου διανομής, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής, εκτός εάν 
τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές 
απαιτήσεις εξισορρόπησης ή η ασφάλεια 
και η αξιοπιστία του δικτύου."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 14 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο στις νέες εγκαταστάσεις 
παραγωγής, εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνδέεται με 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 323
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 9 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ζ) Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
"4a. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν επίσης 
την ανάπτυξη "ευφυών" μετρητών και 
δικτύων, για τα οποία θα είναι υπεύθυνες 
οι εταιρείες διανομής ηλεκτρισμού. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την παρακολούθηση της 
διαδικασίας αυτής και για τον ορισμό 
κοινών προτύπων προς αυτή την 
κατεύθυνση."
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Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 4 α στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη "ευφυών" μετρητών και δικτύων και για 
την παρακολούθηση της διαδικασία αυτής υπεύθυνες πρέπει να είναι οι ΕΡΑ.

Τροπολογία 324
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9 ζ (νέα)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9ζ) Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
"4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης 
την εγκατάσταση "ευφυών" μετρητών 
και δικτύων, με εκτεταμένη χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορίας που είναι 
προσανατολισμένες προς τους 
καταναλωτές, εντός δέκα ετών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας …/…/ΕΚ για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, με την 
προϋπόθεση ότι για την εγκατάσταση 
αυτή θα είναι υπεύθυνες οι εταιρείες 
διανομής ηλεκτρισμού.. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν ένα 
κυλιόμενο πρόγραμμα ώστε να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση έως την 
καθορισμένη ημερομηνία.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκαταστήσουν ευφυείς μετρητές 
και δίκτυα εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
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ενδέχεται επωφεληθούν και να ευαισθητοποιηθούν πολύ περισσότερο σε θέματα ενέργειας όταν 
γνωρίζουν καλύτερα την προσωπική ενεργειακή κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο. 

Τροπολογία 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 η (new)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 η) Στο άρθρο 14, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6α. Οι διαχειριστές δικτύων διανομής 
επιτρέπουν τη συμμετοχή μεγάλων 
τελικών πελατών, συγκεντρώσεων 
τελικών καταναλωτών και 
κατανεμημένων ηλεκτροπαραγωγών σε 
εφεδρικές και εξισορροπητικές αγορές, 
όταν έχουν αυτή τη λειτουργία. Όταν οι 
προσφορές της παραγωγής και της 
ζήτησης έχουν την ίδια τιμή, η 
προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στη 
ζήτηση".

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 6 α στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, είναι σημαντικό οι καταναλωτές και οι 
κατανεμημένοι ηλεκτροπαραγωγοί να συμμετέχουν δραστήρια στις αγορές βοηθητικών 
υπηρεσιών, ιδίως όταν είναι σε θέση να μειώσουν τη ζήτηση του συστήματος σε ορισμένες 
κρίσιμες στιγμές (φορία αιχμής επείγουσες καταστάσεις). Οι μεγάλοι καταναλωτές μπορούν να 
συμμετέχουν σε τέτοιες αγορές, όχι όμως και οι μικροί, εκτός και αν κάποιος (π.χ. ο 
προμηθευτής) μπορεί να συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό μικρών καταναλωτών και να 
ελέγξει μέρος της ζήτησής τους.
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Τροπολογία 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 θ (νέα)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 θ) Στο άρθρο 14, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6β. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι, εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας …/…/ΕΚ για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς και διανομής έχουν 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
εξισορρόπηση και τα τιμολόγια που 
εφαρμόζουν, όποτε έχουν αυτή τη 
λειτουργία. Εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα, ότι 
οι μεγάλοι τελικοί πελάτες, οι 
συγκεντρώσεις τελικών πελατών και οι 
κατανεμημένοι ηλεκτροπαραγωγοί είναι 
σε θέση να συμβάλουν πραγματικά στις 
υπηρεσίες εφεδρείας και εξισορρόπησης.

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 6β στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 23, οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες "για τον καθορισμό ή την 
έγκριση (…) τουλάχιστον των μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή 
τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για (…) την προσφορά υπηρεσιών 
εξισορρόπησης". Η εναρμόνιση των υπηρεσιών εξισορρόπησης αποτελεί καίριο στοιχείο της 
καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και, συνεπώς, οι ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει, σε στενή συνεργασία με τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ, να επιβάλουν τον κατάλληλο βαθμό 
εναρμόνισης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.



PE404.525v01-00 14/109 AM\714880EL.doc

EL

Τροπολογία 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 ι (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9ι) Στο άρθρο 14, παροστίθενται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"7a. Δίδεται προτεραιότητα στην 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές, συνδυασμένη 
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού 
και άλλες κατανεμημένες μορφές 
παραγωγής και το κόστος σύνδεσης νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενεργείας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού πρέπει να είναι 
αντικειμενικό, διαφανές και αμερόληπτο. 
Ένα ευρωπαϊκό συγκριτικό σύστημα 
διασφαλίζει την άρση όλων των εμποδίων 
για την αναζωογόνηση της διάσπαρτης 
παραγωγής ενέργειας."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 7 α στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το κόστος της σύνδεσης νέων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, ιδίως των αιολικών πάρκων και 
των εγκαταστάσεων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ενδέχεται να 
περιορίσει την ελκυστικότητα των επενδύσεων. Πρέπει να καθοριστούν σαφή και δίκαια 
τιμολόγια που θα λαμβάνουν υπόψη τα συμπληρωματικά οφέλη που προκύπτουν από τις 
τεχνολογίες αυτές.
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Τροπολογία 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 ια(νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9ια) Στο άρθρο 14, παροστίθενται η 
ακόλουθη παράγραφος :
"7β. Η χρηματοδότηση των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής είναι ανεξάρτητη 
από το επίπεδο των πωλήσεών τους, 
μέσω της χρήσης ποσοστών που 
διαχωρίζουν τον προϋπολογισμό τους από 
τη χρήση ενέργειας εκ μέρους των 
πελατών τους."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 7 β στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η αρχή της "αποσύνδεσης" είναι σημαντική για να δοθεί προτεραιότητα στην αποδοτικότητα 
της χρήσης. Αφαιρούνται έτσι κίνητρα από τους κατόχους ΔΣΔ για να αυξάνουν τις πωλήσεις, 
όποιος και να είναι ο σύνδεσμός τους με τους προηγούμενους στη σειρά προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί ανεξάρτητα από την κατάσταση 
διαχωρισμού των ΔΣΔ.

Τροπολογία 329
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
δικτύου διανομής αποτελεί μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου 
διανομής αποτελεί συστατικό στοιχείο
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρακολουθούνται οι δραστηριότητες του 
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δικτύου διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
οι ανακοινώσεις και τα σήματα των 
διαχειριστών δικτύων διανομής με κάθετη 
ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν 
σύγχυση όσον αφορά την χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

διαχειριστή του δικτύου διανομής, ώστε να 
μην είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την 
κάθετη ολοκλήρωσή του για να 
προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις των 
διαχειριστών δικτύων διανομής με κάθετη 
ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν 
σύγχυση όσον αφορά την χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Or. de

Τροπολογία 330
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
δικτύου διανομής αποτελεί μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 
δικτύου διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
οι ανακοινώσεις και τα σήματα των 
διαχειριστών δικτύων διανομής με κάθετη 
ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν 
σύγχυση όσον αφορά την χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Όταν ο διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 
συστήματος διανομής, ώστε να μην είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
οι ανακοινώσεις των διαχειριστών δικτύων 
διανομής με κάθετη ολοκλήρωση δεν 
πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά 
την χωριστή ταυτότητα του κλάδου 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.

Or. de
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Τροπολογία 331
Catherine Stihler, David Martin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
δικτύου διανομής αποτελεί μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 
δικτύου διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και τα 
σήματα των διαχειριστών δικτύων 
διανομής με κάθετη ολοκλήρωση δεν 
πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον 
αφορά την χωριστή ταυτότητα του 
κλάδου προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
δικτύου διανομής αποτελεί μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 
δικτύου διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ο πραγματικός διαχωρισμός 
της διανομής από τις άλλες δραστηριότητες των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 

διαγράφεται
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αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή δικτύου διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 
διανομής, την απουσία μερολήπτικής 
συμπεριφοράς και ότι οι δραστηριότητες 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν προσπορίζονται αθέμιτο 
όφελος από την κάθετη ολοκλήρωσή της. 
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 27α παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η Επιτροπή εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές, μέσω 
επιτροπολογίας, ώστε να εξασφαλίσει i) την ανεξαρτησία των ΔΣΔ, ii) την αποφυγή 
μεροληπτικών συμπεριφορών και iii) ότι οι δραστηριότητες εφοδιασμού μιας κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν μπορεί να αντλεί αθέμιτα οφέλη από αυτή την κάθετη 
ολοκλήρωση. Όλα αυτά τα μέτρα θα εγκριθούν με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου, διότι η υπερβολική χρήση της επιτροπολογίας θα μπορούσε να αυξήσει τη 
ρυθμιστική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 333
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή δικτύου διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 
διανομής, την απουσία μερολήπτικής 

διαγράφεται
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συμπεριφοράς και ότι οι δραστηριότητες 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν προσπορίζονται αθέμιτο 
όφελος από την κάθετη ολοκλήρωσή της. 
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. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας επιτροπολογίας είναι δυνάμει πολύ μεγάλης εμβέλειας. Οι 
διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ουσία των διατάξεων για την αποσύνδεση δραστηριοτήτων που 
εφαρμόζονται στους διαχειριστές συστημάτων διανομής. Η "ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο" 
που προτείνει η Επιτροπή ως μέσο για τη ρύθμιση των τομέων αυτών, θα περιόριζε την επιρροή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα μετέφερε σημαντικές αποφάσεις από την κανονική δημοκρατική 
διαδικασία στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 334
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή δικτύου διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 
διανομής, την απουσία μερολήπτικής 
συμπεριφοράς και ότι οι δραστηριότητες 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν προσπορίζονται αθέμιτο 
όφελος από την κάθετη ολοκλήρωσή της. 

διαγράφεται
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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. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας επιτροπολογίας είναι δυνάμει πολύ μεγάλης εμβέλειας. Οι 
διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ουσία των διατάξεων για την αποσύνδεση δραστηριοτήτων που 
εφαρμόζονται στους διαχειριστές συστημάτων διανομής. Η "ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο" 
που προτείνει η Επιτροπή ως μέσο για τη ρύθμιση των τομέων αυτών, θα περιόριζε την επιρροή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα μετέφερε σημαντικές αποφάσεις από την κανονική δημοκρατική 
διαδικασία στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 335
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή δικτύου διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 
διανομής, την απουσία μερολήπτικής 
συμπεριφοράς και ότι οι δραστηριότητες 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν προσπορίζονται αθέμιτο 
όφελος από την κάθετη ολοκλήρωσή της. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 

διαγράφεται
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 27β παράγραφος 3.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την αποσύνδεση αποτελούν βασικό στοιχείο της ελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και δεν μπορούν να θεωρούνται "μη ουσιώδεις". Επιπλέον, αυτό 
θα συνεπαγόταν τροποποιήσεις στην εταιρική νομοθεσία η οποία, με δεδομένη τη σημασία της 
για την οικονομία, οπωσδήποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί "μη ουσιώδης".

Τροπολογία 336
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή δικτύου διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 
διανομής, την απουσία μερολήπτικής 
συμπεριφοράς και ότι οι δραστηριότητες 
προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν προσπορίζονται αθέμιτο 
όφελος από την κάθετη ολοκλήρωσή της. 
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. de

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση τόσο σημαντικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ώστε να εκδίδει κατευθυντήριες 
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γραμμές σχετικά με τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, με την εφαρμογή της ρυθμιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο, θα ήταν αντιδημοκρατική και πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 337
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(4α.) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 έως -4 
δεν εφαρμόζονται στις ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από 
100.000 συνδεδεμένους πελάτες ή 
απομονωμένα δίκτυα."

Or. de

Τροπολογία 338
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(4α.) Είναι στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών να αποφασίσουν εάν οι 
παράγραφοι 1 έως -4 δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται στις ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από 
100.000 συνδεδεμένους πελάτες ή 
απομονωμένα δίκτυα."

Or. de
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Τροπολογία 339
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 - στοιχείο γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(4α.) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 έως -4 
δεν εφαρμόζονται στις ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από 
100.000 συνδεδεμένους πελάτες ή
απομονωμένα δίκτυα."

Or. de

Τροπολογία 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 α (νέα)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το άρθρο 19 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας τηρούν, στα εσωτερικά τους 
λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για 
κάθε μία από τις δραστηριότητες 
μεταφοράς και διανομής, όπως ακριβώς 
θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν εάν οι 
εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από 
χωριστές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
αλληλοεπιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού. Τηρούν επίσης 
λογαριασμούς, οι οποίοι μπορούν να 
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είναι ενοποιημένοι, για κάθε μία από τις
δραστηριότητες σχετικές με την 
ηλεκτρική ενέργεια που δεν έχουν σχέση 
με τη μεταφορά και τη διανομή. Έως 
την 1η Ιουλίου 2007, οι επιχειρήσεις 
αυτές τηρούν χωριστούς λογαριασμούς 
για τις δραστηριότητες προμήθειας για 
επιλέξιμους πελάτες και για τις 
δραστηριότητες προμήθειας για μη 
επιλέξιμους πελάτες. Στους 
λογαριασμούς πρέπει να 
αποσαφηνίζονται τα έσοδα που 
προέρχονται από το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του δικτύου 
μεταφοράς/διανομής. Εφόσον 
ενδείκνυται, οι επιχειρήσεις αυτές 
τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για 
άλλες δραστηριότητες, εκτός του τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εσωτερικοί 
λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό 
και αποτελέσματα χρήσεως για κάθε 
δραστηριότητα."

Or. en

(Μικρή τροποποίηση (κάθε μία από τις) στο άρθρο 19, παράγραφος 3, της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων ενέργειας στην Ευρώπη, είναι 
αναγκαίο να προσδιορίζεται ότι πρέπει να δημοσιεύονται οι χωριστοί λογαριασμοί κάθε εθνικής 
εταιρείας ενέργειας, και όχι ενσωματωμένοι στους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας.

Τροπολογία 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Στο άρθρο 19, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
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"4a. Τα κράτη μέλη τηρούν χωριστούς 
λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση της 
μελλοντικής διάλυσης εγκαταστάσεων ή 
της διαχείρισης αποβλήτων των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής. Τα έσοδα για τις 
δραστηριότητες αυτές πρέπει να 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή 
παρακατατίθενται σε ανεξάρτητη εθνική 
αρχή ή σε εταιρεία υπό χωριστή 
διαχείριση, όχι όμως υπό τον έλεγχο της 
εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής ή του 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

"Τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές μεθόδους για την διαχείριση των πόρων που 
προορίζονται για εργασίες διάλυσης, σε όλους τους ενεργειακούς τομείς. Ορισμένες 
δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής και οι συνδεδεμένες δραστηριότητες εξόρυξης καυσίμου 
απαιτούν εργασίες αποκατάστασης μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων. Για να γίνεται 
σεβαστή η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", είναι αναγκαίο να αποδεικνύει ο φορέας 
εκμετάλλευσης ότι το ποσόν που απαιτείται για τις εργασίες αυτές έχει συσσωρευθεί στη 
διάρκεια της παραγωγικής ζωής της εγκατάστασης.

Τροπολογία 342
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Ο διαχειριστής του δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής μπορεί να 
αρνείται την πρόσβαση λόγω έλλειψης 
φυσικής χωρητικότητας. Η άρνηση αυτή 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, στη 
βάση αντικειμενικών, τεχνικά και 
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οικονομικά αιτιολογημένων κριτηρίων. Η 
εθνική ρυθμιστική αρχή διασφαλίζει ότι 
τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται κατά 
τρόπο συνεκτικό και ότι ο χρήστης του 
συστήματος, στον οποίο δεν επιτράπηκε 
η πρόσβαση, έχει δικαίωμα προσφυγής. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν, 
όπου ενδείκνυται και στις περιπτώσεις 
άρνησης της πρόσβασης, προκειμένου ο 
διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ή 
διανομής να παρέχει πληροφορίες για τα 
μέτρα που θα ήταν αναγκαία για την 
ενίσχυση του δικτύου. Η πλευρά που 
έχει ζητήσει τη χορήγηση των στοιχείων 
αυτών μπορεί να επιβαρύνεται με εύλογο 
τέλος που αντικατοπτρίζει το κόστος της 
παροχής των εν λόγω πληροφοριών."

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Κάθε άρνηση πρόσβασης πρέπει να προέρχεται από τον διαχειριστή του συστήματος και να 
βασίζεται σε κριτήρια επαρκώς αιτιολογημένα από τεχνική και οικονομική άποψη. Η άρνηση 
πρέπει να αιτιολογείται μόνο από την ανεπάρκεια διαθέσιμης φυσικής χωρητικότητας. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να έχει το καθήκον να διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για την άρνηση της 
πρόσβασης εφαρμόζονται συνεκτικά και να συνιστά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε σχέση 
με τη χωρητικότητα ή τη σύνδεση, ώστε να βελτιωθεί η διάθεση συνδέσεων, όπου αυτό είναι 
οικονομικά βιώσιμο.

Τροπολογία 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11δ) Προστίθεται το κατωτέρω άρθρο:

"Άρθρο 20a
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Συνάθροιση τελικών πελατών

1. Οι προμηθευτές μπορούν να αθροίζουν 
τη ζήτηση τελικών πελατών, ώστε να 
επιδιώκουν την ανταπόκριση στη ζήτηση 
εκ μέρους λιανικών πελατών απευθείας 
σε οργανωμένες αγορές, 
περιλαμβανομένων των αγορών 
εξισορρόπησης.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε συναθροίσεις τελικών πελατών που δεν 
ελέγχονται από τους προμηθευτές, να 
επιδιώκουν την ανταπόκριση στη ζήτηση 
εκ μέρους λιανικών πελατών, απευθείας 
σε οργανωμένες αγορές, 
περιλαμβανομένων των αγορών 
εξισορρόπησης.
3. Τα κράτη μέλη ή οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
περιορίζουν τγη δυνατότητα των 
προμηθευτών, ή των συναθροίσεων 
τελικών πελατών που δεν ελέγχονται από 
προμηθευτές, να επιδιώκουν την 
ανταπόκριση στη ζήτηση σε 
εξισορροπητικές αγορές, μέχρι το 
συμβεβλημένο μέγεθος ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 20α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της ζήτησης στις αγορές ηλεκτρισμού, περιλαμβανομένων των αγορών χονδρικής 
και των εξισορροπητικών αγορών, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και τον περιορισμό της δύναμης που έχουν στην αγορά οι κατεστημένοι 
ηλεκτροπαραγωγοί. Ωστόσο, οι μικροί καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
μεμονωμένα στις αγορές αυτές. Για τον λόγο αυτόν, οι συναθροίσεις τελικών πελατών για την 
επιδίωξη ανταπόκρισης στη ζήτηση εκ μέρους λιανικών πελατών απευθείας στις οργανωμένες 
αγορές αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βελτίωση της αοδοτικότητας της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 344
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ε) Στο άρθρο 21, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Οι επιλέξιμοι καταναλωτές 
δικαιούνται να συμβάλλονται ταυτόχρονα 
με διάφορους προμηθευτές."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 2 α στο άρθρο 21 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις με 
διάφορους προμηθευτές.

Τροπολογία 345
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ε) Στο άρθρο 21, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Σε περιπτώσεις αδυναμιών της 
αγοράς, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τα αναγκαία και αναλογικά 
μεταβατικά μέτρα για ενεργειοβόρες 
επιχειρήσεις κατά την περιγραφή του 
άρθρου 17, παράγραφος 1, σημείο α), της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ, ώστε οι επιχειρήσεις 
αυτές να μπορέσουν να προσαρμοσθούν 
στο μελλοντικό πλήρως ανταγωνιστικό 
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πλαίσιο."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 2 α στο άρθρο 21 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για τις ενεργειοβόρες επιχειρήσεις στην ΕΕ, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί μια πηγή 
συγκριτικών μειονεκτημάτων.  Οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν το 
ρεύμα στις ελευθερωμένες αγορές, σε τιμές όμως που δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη την ύπαρξη 
πλήρους και ισότιμου ανταγωνισμού. Τα μεταβατικά μέτρα θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε 
ανταγωνιστικά τιμολογημένο ηλεκτρικό ρεύμα, μέχρις ότου εφαρμοσθούν μέτρα διαχωρισμού, 
λειτουργήσουν πλήρως οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η αγορά της ΕΕ γίνει 
πλήρως ανταγωνιστική.

Τροπολογία 346
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ε) Στο άρθρο 21, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
"2a. Ο Οργανισμός παρακολουθεί σε 
πραγματικό χρόνο όλες τις οργανωμένες 
αγορές χονδρικής αγοραπωλησίας 
ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν 
στην Ένωση, στον ΕΟΧ και σε γειτονικές 
χώρες, για την επισήμανση περιπτώσεων 
αθέμιτης εκμετάλλευσης δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά, ή σχεδιαστικών 
αδυναμιών της αγοράς, και για την
προώθηση βελτιώσεων στην 
αποδοτικότητα της εσωτερικής αγοράς."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 2 α στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της αγοράς είναι ισχυρό εργαλείο για να εντοπίζονται καταχρήσεις της 
ισχύος που έχει κάποιος στην αγορά. Έχει σημασία να εξασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση των 
αγορών των κρατών μελών διενεργείται από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα 
με εναρμονισμένα κριτήρια και μεθοδολογίες. Όμως πολύ συχνά οι ρυθμιστικές αρχές των 
κρατών μελών δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους για μία μόνιμη, βάσει πραγματικού 
χρόνου παρακολούθηση των αγορών, επαφιόμενες ούτως σε μηνιαία ή ακόμη ετήσια ανάλυση. 
Ο Οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλους τις απαραίτητους πόρους για να επιτελεί 
αυτό το σημαντικότατο καθήκον.

Τροπολογία 347
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11στ) Μετά το άρθρο 22, προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 22 -α
Μέτρηση

1. Εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας …/…/ΕΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
αγοράζουν ή να μισθώνουν μετρητές 
ηλεκτρικού ρεύματος από οποιαδήποτε 
επιχείρηση εφοδιασμού ή διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας …/…/ΕΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
όλοι ολι καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
αμφίδρομους ηλεκτρονικούς μετρητές.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
στους τελικούς προμηθευτές να 
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εφοδιάζουν τους πελάτες τους με 
αμφίδρομους ηλεκτρονικούς μετρητές.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την
ανάπτυξη και δημοσιοποίηση 
προδιαγραφών που ορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασμού και 
λειτουργίας για μετρητές, σύμφωνα με 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 
2004/22/ΕΚ, της 31ης Μαρτίου 2004, 
σχετικά με τα όργανα μετρήσεων1. Οι 
τεχνικοί αυτοί κανόνες πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
δικτύων, να είναι αντικειμενικοί και να 
μην εισάγουν διακρίσεις. Κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών2".
1 ΕΕ L 135, 30.4.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 22α στην Οδηγία 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι αμφίδρομοι ηλεκτρονικοί μετρητές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός σύγχρονου 
ενεργειακού συστήματος. Αυτοί κάνουν δυνατή τη διαδραστική επαφή μεταξύ πελάτη και 
προμηθευτή, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική αποδοτικότητα. Προσφέρουν ακριβέστερες 
πληροφορίες στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
κάνοντας έτσι προσεκτικότερους τους καταναλωτές όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπουν στους προμηθευτές τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις συμβάσεις 
και τις προσφορές τους και προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τον σχεδιασμό και τη 
λειτουργία των δικτύων διανομής.
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Τροπολογία 348
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και 
διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με 
αμεροληψία και διαφάνεια. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την άσκηση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει της 
παρούσας οδηγίας, η ρυθμιστική αρχή 
είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά 
ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα και ότι το προσωπικό 
της και όλα τα πρόσωπα που είναι 
επιφορτισμένα με τη διοίκησή της 
ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
συμφέρον της αγοράς και δεν ζητούν ούτε 
λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και 
διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με 
αμεροληψία και διαφάνεια. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την άσκηση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει της 
παρούσας οδηγίας και του σχετικού 
δικαίου, η ρυθμιστική αρχή 

α) είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά 
ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα,

β) το προσωπικό της και όλα τα πρόσωπα 
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή 
της ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
συμφέρον της αγοράς και

γ) το προσωπικό της και όλα τα πρόσωπα 
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή 
της, με την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, 
της στενής συνεργασίας με άλλες εθνικές 
αρχές, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν 
απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα κατά την άσκηση των 
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ρυθμιστικών καθηκόντων.
3. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία 
της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ιδίως ότι:

3. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία 
της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ιδίως ότι:

α) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει νομική 
προσωπικότητα, αυτοτελή 
προϋπολογισμό και επαρκείς ανθρώπινους 
και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της· 

α) η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει 
αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από 
κάθε άλλο πολιτικό οργανισμό, και
διαθέτει αυτονομία στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, και επαρκείς 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

η ανώτερη διοίκησή της διορίζεται για 
τουλάχιστον πέντε έτη και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εφόσον 
δεν πληροί πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί 
ένοχη για σοβαρό παράπτωμα βάσει του 
εθνικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 349
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, για την 
εκπροσώπηση και τις επαφές σε 
κοινοτικό επίπεδο, μία εθνική ρυθμιστική 
αρχή. 

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και 
διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με 
αμεροληψία και διαφάνεια. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την άσκηση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει της 
παρούσας οδηγίας, η ρυθμιστική αρχή 

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και 
διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με 
αμεροληψία και διαφάνεια. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την άσκηση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει της 
παρούσας οδηγίας και του σχετικού 
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είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά 
ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα και ότι το προσωπικό 
της και όλα τα πρόσωπα που είναι 
επιφορτισμένα με τη διοίκησή της 
ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
συμφέρον της αγοράς και δεν ζητούν ούτε 
λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

δικαίου, η ρυθμιστική αρχή

α) είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά 
ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα, 
β) το προσωπικό της και όλα τα πρόσωπα 
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή 
της ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
συμφέρον της αγοράς και 

γ) το προσωπικό της και όλα τα πρόσωπα 
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή 
της, με την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, 
της στενής συνεργασίας με άλλες εθνικές 
αρχές, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν 
απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα κατά την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων.

3. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία 
της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ιδίως ότι:

3. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία 
της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ιδίως ότι:

α) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει νομική 
προσωπικότητα, αυτοτελή 
προϋπολογισμό και επαρκείς ανθρώπινους 
και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της·

α) η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει 
αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από 
κάθε άλλο πολιτικό οργανισμό, και
διαθέτει αυτονομία στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, και επαρκείς 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

η ανώτερη διοίκησή της διορίζεται για 
τουλάχιστον πέντε έτη και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εφόσον 
δεν πληροί πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί 
ένοχη για σοβαρό παράπτωμα βάσει του 
εθνικού δικαίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εκφράζεται σε αιτιολογική παράγραφο ότι η υποχρέωση να διοριστεί ενιαία 
εθνική ρυθμιστική αρχή δεν αντιβαίνει προς τη συνύπαρξη πολλών ομοσπονδιακών ή 
περιφερειακών ρυθμιστικών αρχών σε μερικά κράτη μέλη. Χρειάζεται περαιτέρω εξέταση και 
συζήτηση, ιδίως για την εξασφάλιση της συμβατότητας με το άρθρο 22γ. Αναμένεται η άποψη 
των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με το θέμα των πολλών ρυθμιστικών αρχών.

Εννοείται ότι η έγκριση του προϋπολογισμού της ρυθμιστικής αρχής από το νομοθέτη δεν 
αποτελεί εμπόδιο για την αυτονομία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 350
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει νομική 
προσωπικότητα, αυτοτελή προϋπολογισμό
και επαρκείς ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της· 

α) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει νομική 
προσωπικότητα, χρηματοπιστωτική 
αυτονομία και επαρκείς ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να μην εξαρτάται από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, ιδίως 
όταν το κράτος είναι εν μέρει ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής. Όμως, η λειτουργική 
αυτονομία της ΕΡΑ μπορεί να περιορισθεί και μέσω της ενσωμάτωσης του προϋπολογισμού της 
σε εκείνον του κράτους. Συνεπώς, η ΕΡΑ πρέπει να διαθέτει πόρους που δεν εξαρτώνται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι αυτό είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η διατύπωση "αυτοτελή 
προϋπολογισμό" (που δεν είναι σαφής όσον αφορά την εξάρτηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό ) με την έκφραση "χρηματοπιστωτική αυτονομία".
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Τροπολογία 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών,
ανανεώσιμη μόνο μια φορά, και έως δέκα 
ετών, μη ανανεώσιμη, και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα έπρεπε να ανανεώνεται μια φορά, 
δεδομένου του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την ανάγκη σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας. Οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας θα έπρεπε να μην είναι ανανεώσιμες.

Τροπολογία 352
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών,
ανανεώσιμη μόνο μια φορά, και έως δέκα 
ετών, μη ανανεώσιμη, και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
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σοβαρό παράπτωμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει διάρκεια θητείας πέντε έτη, πρέπει να είναι δυνατή η 
ανανέωση της θητείας για μία ακόμη πενταετία, το πολύ, δεδομένου ότι η αγορά ενέργειας 
χρειάζεται γενικά τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων και την ύπαρξη κάποιας 
σταθερότητας. Θητείες μεγαλύτερες των πέντε ετών δεν πρέπει να είναι ανανεώσιμες.

Τροπολογία 353
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

η διοίκησή της διορίζεται για ανανεώσιμη 
μόνο μια φορά θητεία διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εφόσον 
δεν πληροί πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί 
ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Τροπολογία 354
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών,
ανανεώσιμη μόνο μια φορά, και έως δέκα 
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να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

ετών, μη ανανεώσιμη, και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα έπρεπε να ανανεώνεται μια φορά, 
δεδομένου του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την ανάγκη σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας. Οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας θα έπρεπε να μην είναι ανανεώσιμες.

Τροπολογία 355
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, 
ανανεώσιμη μία φορά· εάν η διοίκηση 
απαρτίζεται από πολλά πρόσωπα, τα 
πρόσωπα αυτά μπορούν να διορίζονται σε 
διαφορετικό χρόνο, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο· η διοίκηση είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εφόσον 
δεν πληροί πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί 
ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο έργο της ρυθμιστικής αρχής. Εάν υπάρχει διοικητικό 
συμβούλιο, που αποτελείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, αυτά θα πρέπει να διορίζονται 
σε διαφορετικό χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση του έργου. Η δυνατότητα ανανέωσης 
του διορισμού θα επιτρέψει τη διατήρηση των καλύτερων μελών της αρχής στη θέση τους για 
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μεγαλύτερη χρονική περίοδο (πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στις μικρές χώρες).

Τροπολογία 356
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας, 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της μόνον εφόσον 
δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών· σε κάθε 
περίπτωση, η διάρκεια της θητείας αυτής 
υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας των 
βουλευτών στο αντίστοιχο εθνικό 
κοινοβούλιο· η διοίκηση είναι δυνατόν να
απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εφόσον 
δεν πληροί πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί 
ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιορισθεί η πολιτική επιρροή στο έργο της ρυθμιστικής αρχής. Ο χρόνος της 
ανανέωσης του διοικητγικού συμβουλίου της ρυθμιστικής αρχής πρέπει αν διαφέρει από εκείνον 
των βουλευτικών εκλογών.

Τροπολογία 357
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"β α) οι οικονομικές ανάγκες της 
ρυθμιστικής αρχής καλύπτονται από τον 
άμεσο φόρο που επιβάλλεται στους 
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ρυθμιζόμενους διαχειριστές."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πραγματική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής εξασφαλίζεται με την εξεύρεση μιας 
ανεξάρτητης πηγής χρηματοδότησης, αντί της χορήγησης πόρων του κρατικού προϋπολογισμού. 
Αυτό επιβεβαιώνεται από τις βέλτιστες πρακτικές σε διάφορες χώρες.

Τροπολογία 358
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχοι πολιτικής της ρυθμιστικής αρχής Γενικοί στόχοι της ρυθμιστικής αρχής

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, εντός του πλαισίου των 
καθηκόντων και εξουσιών της όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 22γ, 
διαβουλευόμενη στενά με άλλες σχετικές 
αρχές των κρατών μελών, ανάλογα με την 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων τους, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προς 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
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επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)· 

επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)· 

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλων διασυνοριακών
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού 
δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της 
ζήτησης και την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών η 
οποία ενδέχεται να διευκολύνει τις ροές
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα·

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· 

(δ) την προαγωγή της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων χωρίς 
διακρίσεις καθώς και της επάρκειας των 
συστημάτων·

(δ α) τη διευκόλυνση της πρόσβασης νέου 
δυναμικού παραγωγής στο ηλεκτρικό 
δίκτυο, ιδίως μέσω της άρσης των 
εμποδίων που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων 
στην αγορά·

(ε) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 
δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
αγοράς·

(ε) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 
δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
αγοράς·

(στ) την εξασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού 
σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού.

(στ) την εξασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού·

(στ α) τη συμβολή στην τήρηση υψηλών 
προτύπων καθολικής και δημόσιας 
υπηρεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια, 
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την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών και την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο Παράρτημα Α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλούς από τους τομείς αυτούς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν καμία ή ελάχιστη 
αρμοδιότητα. Πρέπει, συνεπώς, να αναφέρεται ρητά ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δρουν με 
στόχο την επίτευξη αυτών των γενικών σκοπών, ώστε να γίνει σαφές ότι δεν πρόκειται για τον 
κύριο φορέα που θα επιδιώξει την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

Κατά συνέπεια, σε ορισμένες από τις δραστηριότητες οι διατυπώσεις θα μετατραπούν από
"εξασφαλίζει" σε "συμβάλλει".

Τροπολογία 359
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος 
ρυθμίζονται, με στόχο την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικής και 
αδιαστρέβλωτης λειτουργίας του 
ανταγωνισμού στην προμήθεια 
ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για να 
διασφαλισθεί ότι τα δίκτυα ενεργειακού 
εφοδιασμού λειτουργούν κατά τρόπο 
μακρόπνοο, αποδοτικό και αξιόπιστο. Η
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει όλα τα εύλογα 
μέτρα στον βαθμό όπου άλλες αρχές, 
συγκεκριμένα οι αρχές ανταγωνισμού, δεν 
είναι αρμόδιες να επιτελούν τα 
καθήκοντα που υποδεικνύει η παρούσα 
οδηγία για την επίτευξη των ακόλουθων 
στόχων:

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
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των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·
(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·

(α) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, στην 
προοπτική του ουσιαστικού ανοίγματος 
των αγορών για όλους τους 
καταναλωτέςκαι τους προμηθευτές, μέσω 
των κατάλληλων δομών διασυνοριακής 
πρόσβασης και χρήσης δικτύων·

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης κατάλληλων 
διασυνοριακών δυναμικοτήτων μεταφοράς 
για την κάλυψη της ζήτησης, την ενίσχυση 
της ενοποίησης των εθνικών αγορών και 
την απρόσκοπτη ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ολόκληρη την Κοινότητα·

(β) την ανάπτυξη κατάλληλων 
διασυνοριακών δυναμικοτήτων μεταφοράς 
για την κάλυψη της ζήτησης, την ενίσχυση 
της ενοποίησης των εθνικών αγορών, ώστε 
να καταργηθούν οι περιορισμοί στο 
εμπόριο ηλεκτρισμού μεταξύ κρατών 
μελών και να εξασφαλισθεί μια 
δυναμικότητα διασύνδεσης στο 
εσωτερικό της περιφέρειας και, 
ενδεχομένως, μεταξύ γειτονικών 
περιφερειών, που θα είναι σχεδιασμένη 
ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη 
πραγματικού ανταγωνισμού·

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· 
(ε) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 
δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 

(γ) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 
δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
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αγοράς· αγοράς·
(στ) τη διασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού.

(δ) τη διασφάλιση της συμμετοχής, ήδη 
από τα αρχικά στάδια, των χρηστών του 
δικτύου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό είναι αυτές που έχουν 
την εξουσία να παρεμβαίνουν σε τομείς ανταγωνισμού.  Αντίθετα, άλλα κράτη μέλη έχουν 
αναθέσει ακόμη και αυτές τις αρμοδιότητες στις ρυθμιστικές αρχές. Η διατύπωση του 
καταλόγου των καθηκόντων πρέπει να είναι η κατάλληλη για κάθε ένα από αυτά τα είδη 
οργανισμού, ώστε να αποφευχθούν οι θετικές ή αρνητικές εσωτερικές συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων. Στην πρώτη θέση του καταλόγου πρέπει να τεθεί το καθήκον να διασφαλίζεται 
ότι η αγορά λειτουργεί αποδοτικά και υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός.

Τροπολογία 360
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος 
ρυθμίζονται, με στόχο την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικής και 
αδιαστρέβλωτης λειτουργίας του 
ανταγωνισμού στην προμήθεια 
ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για να 
διασφαλισθεί ότι τα δίκτυα ενεργειακού 
εφοδιασμού λειτουργούν κατά τρόπο 
μακρόπνοο, αποδοτικό και αξιόπιστο. Η
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει όλα τα εύλογα 
μέτρα στον βαθμό όπου άλλες αρχές, 
συγκεκριμένα οι αρχές ανταγωνισμού, δεν 
είναι αρμόδιες να επιτελούν τα 
καθήκοντα που υποδεικνύει η παρούσα 
οδηγία για την επίτευξη των ακόλουθων 
στόχων:

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 



AM\714880EL.doc 45/109 PE404.525v01-00

EL

με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·
(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·

(α) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, στην 
προοπτική του ουσιαστικού ανοίγματος 
των αγορών για όλους τους καταναλωτές 
και τους προμηθευτές, μέσω των 
κατάλληλων δομών διασυνοριακής 
πρόσβασης και χρήσης δικτύων·

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης κατάλληλων 
διασυνοριακών δυναμικοτήτων μεταφοράς 
για την κάλυψη της ζήτησης, την ενίσχυση 
της ενοποίησης των εθνικών αγορών και 
την απρόσκοπτη ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ολόκληρη την Κοινότητα·

(β) την ανάπτυξη κατάλληλων 
διασυνοριακών δυναμικοτήτων μεταφοράς 
για την κάλυψη της ζήτησης, την ενίσχυση 
της ενοποίησης των εθνικών αγορών, ώστε 
να καταργηθούν οι περιορισμοί στο 
εμπόριο ηλεκτρισμού μεταξύ κρατών 
μελών και να εξασφαλισθεί μια 
δυναμικότητα διασύνδεσης στο 
εσωτερικό της περιφέρειας και, 
ενδεχομένως, μεταξύ γειτονικών 
περιφερειών, που θα είναι σχεδιασμένη 
ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη 
πραγματικού ανταγωνισμού·

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· 
(ε) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 

(γ) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των 
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δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
αγοράς·

δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
αγοράς·

(στ) τη διασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού.

(δ) τη διασφάλιση της συμμετοχής, ήδη 
από τα αρχικά στάδια, των χρηστών του 
δικτύου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό είναι αυτές που έχουν 
την εξουσία να παρεμβαίνουν σε τομείς ανταγωνισμού.  Αντίθετα, άλλα κράτη μέλη έχουν 
αναθέσει ακόμη και αυτές τις αρμοδιότητες στις ρυθμιστικές αρχές. Η διατύπωση του 
καταλόγου των καθηκόντων πρέπει να είναι η κατάλληλη για κάθε ένα από αυτά τα είδη 
οργανισμού, ώστε να αποφευχθούν οι θετικές ή αρνητικές εσωτερικές συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων. Στην πρώτη θέση του καταλόγου πρέπει να τεθεί το καθήκον να διασφαλίζεται 
ότι η αγορά λειτουργεί αποδοτικά και υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός.

Τροπολογία 361
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, εντός του πλαισίου των 
καθηκόντων και εξουσιών της όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 22γ, 
διαβουλευόμενη στενά με άλλες σχετικές 
αρχές των κρατών μελών, ανάλογα με την 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων τους η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προς 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
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περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)· 

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλων διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού 
δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της 
ζήτησης και την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών η 
οποία ενδέχεται να διευκολύνει τις ροές
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα·

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

(δ) την προαγωγή της ανάπτυξης ασφαλών, 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών δικτύων 
χωρίς διακρίσεις καθώς και της 
επάρκειας των δικτύων· 

(δ α) τη διευκόλυνση της πρόσβασης νέου 
δυναμικού παραγωγής στο ηλεκτρικό 
δίκτυο, ιδίως μέσω της άρσης των 
εμποδίων που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων 
στην αγορά·

(ε) τη διασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των επιδόσεων των
δικτύων και να ενισχυθεί η ενοποίηση της 
αγοράς·

(ε) την εξασφάλιση της προσφοράς 
κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές 
δικτύου και τους χρήστες, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 
για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των 
επιδόσεων των δικτύων και να ενισχυθεί η 
ολοκλήρωση της αγοράς·
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(στ) τη διασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προώθηση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ακόλουθα θα μπορούσαν να δηλώνονται σε αιτιολογική παράγραφο (διατύπωση από τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου): «Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού 
και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω διευκόλυνσης της ένταξης νέων μονάδων παραγωγής 
ενέργειας στο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κρατών μελών, ιδίως με την 
ενθάρρυνση νέων φορέων στην αγορά.» 

Τροπολογία 362
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – τίτλος και εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχοι πολιτικής της ρυθμιστικής αρχής Γενικοί στόχοι της ρυθμιστικής αρχής
Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων εντός 
του πλαισίου των καθηκόντων και 
εξουσιών που έχει βάσει του άρθρου 22γ 
της παρούσας οδηγίας, υπό την 
προϋπόθεση της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων με άλλες αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, ανάλογα με την 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων της:

Or. es

Αιτιολόγηση

Μερικές από τις προτεινόμενες αρμοδιότητες δεν αρμόζουν σε ρυθμιστικές αρχές.  Η 
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ενεργειακή πολιτική καθορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 363
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα στον βαθμό 
όπου άλλες αρχές, συγκεκριμένα οι αρχές 
ανταγωνισμού, δεν είναι αρμόδιες να 
επιτελούν τα καθήκοντα που υποδεικνύει 
η παρούσα οδηγία για την επίτευξη των 
ακόλουθων στόχων:

Or. de

Τροπολογία 364
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της 
Κοινότητας, και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα, καθώς και την εξασφάλιση 
μιας σε μακροπρόθεσμη βάση, 
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αποτελεσματικής και αξιόπιστης 
λειτουργίας των δικτύων ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να εστιάζονται στο να εξασφαλίζεται ότι τα δίκτυα 
εφοδιασμού σε ενέργεια λειτουργούν σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, με αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία. Είναι επίσης αναγκαία μία οριοθέτηση αρμοδιοτήτων με τις αρχές ανταγωνισμού.

Τροπολογία 365
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλων διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη 
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

(γ) την κατάργηση οιωνδήποτε
περιορισμών στο εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη 
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να εστιάζονται στο να εξασφαλίζεται ότι τα δίκτυα 
εφοδιασμού σε ενέργεια λειτουργούν σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, με αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία. Είναι επίσης αναγκαία μία οριοθέτηση αρμοδιοτήτων με τις αρχές ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 366
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την κατάργηση των περιορισμών στο 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλων διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη 
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

(γ) την κατάργηση των ρυθμιστικού 
χαρακτήρα περιορισμών στο εμπόριο 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κατάλληλων διασυνοριακών 
δυναμικοτήτων μεταφοράς για την κάλυψη 
της ζήτησης, την ενίσχυση της ενοποίησης 
των εθνικών αγορών και την απρόσκοπτη 
ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη 
την Κοινότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να εργάζονται προς άρση των ρυθμιστικού 
χαρακτήρα περιορισμών του εμπορίου ηλεκτρικής ενεργείας απ' άκρου εις άκρο της ΕΕ.  
Μολονότι οι αρχές ίσως έχουν δυνατότητα επιρροής, δεν έχουν αρμοδιότητα να διευθετούν 
άλλης φύσεως περιορισμούς, π.χ. νομικής, συμβατικής.

Τροπολογία 367
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 

(δ) την κατά τον πλέον αποδοτικό ως 
προς το κόστος τρόπο εξασφάλιση της 
ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 



PE404.525v01-00 52/109 AM\714880EL.doc

EL

και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 368
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

(δ) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την επάρκεια των 
συστημάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Μερικές από τις προτεινόμενες αρμοδιότητες δεν αρμόζουν σε ρυθμιστικές αρχές.  Η 
ενεργειακή πολιτική καθορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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Τροπολογία 369
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· 

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, έχοντας 
υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα, την 
επάρκεια των συστημάτων και την έρευνα 
και καινοτομία για την κάλυψη της 
ζήτησης και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοτικότητα της ενεργείας, οι ανανεώσιμες μορφές ενεργείας και την τεχνολογία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις ρυθμιστικές αρχές 
των κρατών μελών, αλλά δεν χρειάζεται να προστίθεται ρητώς το καθήκον της προαγωγής των 
εν λόγω στοιχείων, παράμετρος η οποία θα ερχόταν σε αντίθεση με τον ρόλο των ρυθμιστικών 
αρχών των κρατών μελών ως οικονομικού ρυθμιστή (και ρυθμιστή όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό).

Τροπολογία 370
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης ασφαλών, 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
συστημάτων, τα οποία να προωθούν την 

(δ) την εξασφάλιση της ανάπτυξης
προσανατολισμένων προς τους 
καταναλωτές, ασφαλών, αξιόπιστων και 
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ενεργειακή αποδοτικότητα, την επάρκεια 
των συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

αποτελεσματικών συστημάτων 
ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία να 
προωθούν την επάρκεια των συστημάτων 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μικρής και μεγάλης κλίμακας 
και την αποκεντρωμένη παραγωγή τόσο 
στα δίκτυα μεταφοράς όσο και στα 
δίκτυα διανομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε εγκατάσταση νέου συστήματος δικτύου πρέπει να γίνεται προς όφελος των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης ασφαλών, 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
συστημάτων, τα οποία να προωθούν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, την επάρκεια 
των συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

(δ) τη εξασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την προορατική 
ενσωμάτωση τόσο των σε μεγάλη 
κλίμακα ανανεώσιμων μορφών ενεργείας 
όσο και του αποκεντρωμένου τρόπου 
παραγωγής ενεργείας, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την ικανοποίηση των ως 
άνω απαιτήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του ρυθμιστή πρέπει να είναι να εγγυάται ότι η χρήση του δικτύου δεν εισάγει 
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διακρίσεις και όχι να προάγει συγκεκριμένες επιλογές εφοδιασμού και επομένως να 
αποπειράται να επηρεάσει τον συνδυασμό διαφόρων μορφών ενεργείας εντός των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 372
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης 
και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

(δ) την εξασφάλιση εχεγγύων πρόσβασης 
στο δίκτυο για την από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργεια·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην πράξη οι παραγωγοί βιώσιμων μορφών ενεργείας μερικές φορές έχουν μεγάλη δυσκολία 
στην απόκτηση πρόσβασης στα δίκτυα.

Τροπολογία 373
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας (στ) την εξασφάλιση ωφελημάτων για τους 
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των εθνικών αγορών και την προώθηση
αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε 
συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού.

πελάτες μέσω της αποδοτικής λειτουργίας 
των εθνικών αγορών και της προώθησης
αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε 
συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 374
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β - στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(στ α) την εναρμόνιση των διεργασιών 
ανταλλαγής δεδομένων για τις 
σημαντικότερες διεργασίες της αγοράς σε 
επίπεδο περιφερείας."

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιδίωξη της ΕΕ είναι να εγκαθιδρυθούν περιφέρειες διασυνοριακής αγοράς. Προς τούτο είναι 
ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση όλων των διεργασιών ανταλλαγής δεδομένων. Σε μία υπό 
φιλελεύθερο καθεστώς αγορά οι αποτελεσματικές διεργασίες ανταλλαγής δεδομένων συνιστούν 
θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διαχείριση με χάρτη πορείας, συμψηφισμό, διευθέτηση 
λογαριασμών, αλλαγή προμηθευτή και πολλούς άλλους στόχους. Η έλλειψη συντονισμένων 
διεργασιών ανταλλαγής στοιχείων παρακωλύει την εγκαθίδρυση περιφερειών διασυνοριακής 
αγοράς.
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Τροπολογία 375
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β - στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(στ α) την εξασφάλιση της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και την 
προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού 
και της ουσιαστικής προστασίας των 
καταναλωτών "

Or. en

Τροπολογία 376
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 β - στοιχείο (στ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(στ β) τη συμβολή στην τήρηση υψηλών 
προτύπων καθολικής και δημόσιας 
υπηρεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια, 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών και την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο Παράρτημα Α·"

Or. en
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Τροπολογία 377
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα 
εξής καθήκοντα:

1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα 
εξής καθήκοντα τα οποία εκτελούνται, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε στενή 
διαβούλευση με άλλες σχετικές εθνικές 
και ευρωπαϊκές αρχές, διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς και άλλους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
και με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οσάκις κρίνεται αναγκαίο οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών διαβουλεύονται για να 
εξασφαλίζουν βέλτιστη επιτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. μη αντίφαση προς άλλες αρχές, το 
τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό των μέτρων που αποφασίζονται κλπ.) και ότι η ευρωπαϊκή 
διάσταση της αγοράς λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 378
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα 
εξής καθήκοντα:

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
άλλων αρχών των κρατών μελών στη 
ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα εξής 
καθήκοντα:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ατυχούς διατυπώσεως.

Τροπολογία 379
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα 
εξής καθήκοντα:

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων
άλλων αρχών των κρατών μελών στη 
ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα εξής 
καθήκοντα:

Or. de

Τροπολογία 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (-α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) να ορίζει ή εγκρίνει, κατά τρόπον 
ανεξάρτητο και σύμφωνα με διαφανή 
κριτήρια, υπαγόμενα σε ρυθμίσεις 
τιμολόγια δικτύου και συνιστώσες 
τιμολογίου δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθήκον να ορίζει υπαγόμενα σε ρυθμίσεις τιμολόγια δικτύου χωρίς οιανδήποτε ανάμιξη 
εξωτερικών εξουσιών είναι μία των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζουν μία πραγματικά 
ανεξάρτητη αρχή. Η συγκεκριμένη αρχή πρέπει να δηλώνεται ρητώς στην οδηγία, ως πρώτο 
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πραγματικό βήμα προς την επίτευξη αληθινής εναρμόνισης των ρυθμιστικών πλαισίων των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 381
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ιδιοκτήτων των συστημάτων, προς τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία και με κάθε άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά διασυνοριακά θέματα·

(α) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, κατά περίπτωση, των 
ιδιοκτητών των συστημάτων καθώς και 
οιωνδήποτε επιχειρήσεων ηλεκτρικής 
ενεργείας προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και με 
κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά 
θέματα και τον διαχωρισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενδυναμωθεί η διατύπωση για να τονίζεται το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών 
σε σχέση με τον διαχωρισμό, ο οποίος είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια.

Τροπολογία 382
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, 

(α) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, κατά περίπτωση, των 
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των ιδιοκτήτων των συστημάτων, προς τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία και με κάθε άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά διασυνοριακά θέματα·

ιδιοκτητών των συστημάτων καθώς και 
οιωνδήποτε επιχειρήσεων ηλεκτρικής 
ενεργείας προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και με 
κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά 
θέματα και τον διαχωρισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενδυναμωθεί η διατύπωση για να τονίζεται το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών 
σε σχέση με τον διαχωρισμό, ο οποίος είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια.  Η ρητή μνεία αυτού του καθήκοντος σε συνδυασμό με την πιθανότητα 
ανασκόπησης αυτής της πτυχής από τον Οργανισμό και την έκδοση επίσημης γνώμης προς την 
Επιτροπή ή μεμονωμένη ρυθμιστική αρχή κράτους μέλους θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 383
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών·

(β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών, περιλαμβανομένης της 
εξασφάλισης ότι υφίσταται επαρκής 
ικανότητα διασύνδεσης προς 
ικανοποίηση τόσο μιας αποτίμησης για 
αποτελεσματική συνολική αγορά όσο και 
κριτηρίων περί ασφαλείας του 
εφοδιασμού χωρίς διάκριση μεταξύ 
επιχειρήσεων εφοδιασμού σε διαφορετικά 
κράτη μέλη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενδυναμωθεί η διατύπωση για να κατονομάζεται ένας στόχος κλειδί αυτής της 
συνεργασίας, ότι δηλ. οι αποφάσεις περί επενδύσεων και χρήσεων της υποδομής πρέπει να 
λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους πελάτες εντός των συνόρων του κράτους μέλους και εκείνους 
που χρησιμοποιούν διασυνδεδεμένα δίκτυα.

Τροπολογία 384
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να συμμορφώνεται και να υλοποιεί τις
αποφάσεις του Οργανισμού και της 
Επιτροπής··

να συμμορφώνεται προς οιεσδήποτε 
σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις 
του Οργανισμού και της Επιτροπής και να 
τις υλοποιεί·

Or. en

Τροπολογία 385
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να συμμορφώνεται και να υλοποιεί τις 
αποφάσεις του Οργανισμού και της 
Επιτροπής··

(γ) να συμμορφώνεται προς οιεσδήποτε 
σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις 
του Οργανισμού και της Επιτροπής και να 
τις υλοποιεί·

Or. en
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Τροπολογία 386
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας·

(ε) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τις περί διαχωρισμού απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας και άλλης 
κοινοτικής νομοθεσίας και να διασφαλίζει 
ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 
μεταφοράς, διανομής και προμήθειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενδυναμωθεί η διατύπωση για να τονίζεται το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών 
σε σχέση με τον διαχωρισμό, ο οποίος είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια.

Τροπολογία 387
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας·

(ε) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τις περί διαχωρισμού απαιτήσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας και άλλης 
κοινοτικής νομοθεσίας και να διασφαλίζει 
ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 
μεταφοράς, διανομής και προμήθειας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενδυναμωθεί η διατύπωση για να τονίζεται το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών 
σε σχέση με τον διαχωρισμό, ο οποίος είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια.  Η ρητή μνεία αυτού του καθήκοντος σε συνδυασμό με την πιθανότητα 
ανασκόπησης αυτής της πτυχής από τον Οργανισμό και την έκδοση επίσημης γνώμης προς την 
Επιτροπή ή μεμονωμένη ρυθμιστική αρχή κράτους μέλους θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 388
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να εξετάζει τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·

(στ) να εξετάζει τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·  το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 
δημιουργεί κίνητρα προς προώθηση των 
επενδύσεων, ιδίως σε μικρές και μη 
κερδοφόρες αγορές ενεργείας, 
εξασφαλίζει δε ότι η ποιότητα και το 
μέγεθος του εργατικού δυναμικού 
επαρκούν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας· η μη 
τήρηση του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος συνεπάγεται την επιβολή 
αναλογικών κυρώσεων σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει ο 
Οργανισμός·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή διακρίσεως εις βάρος των καταναλωτών που ζουν σε απομονωμένες περιοχές.

Τροπολογία 389
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να εξετάζει τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·

(στ) να παρακολουθεί τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003· 

Or. en

Τροπολογία 390
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να εγκρίνει τα ετήσια σχέδια 
επενδύσεων των διαχειριστών του 
συστήματος μεταφοράς 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Όποια και εάν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον ενισχυμένο διαχωρισμό των 
διαχειριστών του συστήματος μεταφοράς, οι μέτοχοι των φορέων εκμετάλλευσης του 
συστήματος μεταφοράς θα έχουν πάντοτε ενώπιόν τους μία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα 
στην κλίμακα του προγράμματος επενδύσεων και το επίπεδο αμοιβών τους.

Τα ετήσια προγράμματα επενδύσεων των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς 
πρέπει επομένως να τα εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, αποφεύγοντας ούτως το να 
διευθετούν οι μέτοχοι αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος της ασφαλείας του δικτύου.

Τροπολογία 391
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να παρακολουθεί την επένδυση σε 
τεχνολογίας ευφυούς δικτύου ως σαφές 
δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 392
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να εγκρίνει τα ετήσια σχέδια 
επενδύσεων των διαχειριστών του 
συστήματος μεταφοράς 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Όποια και εάν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της ουδετερότητας των 
φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς, οι μέτοχοι των φορέων εκμετάλλευσης του 
συστήματος μεταφοράς θα έχουν πάντοτε ενώπιόν τους μία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα 
στην κλίμακα του προγράμματος επενδύσεων, το εάν είναι κερδοφόρο και το ύψος των 
μερισμάτων. Τα ετήσια προγράμματα επενδύσεων των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος 
μεταφοράς πρέπει επομένως να τα εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, αποφεύγοντας ούτως το 
να διευθετούν οι μέτοχοι αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος της ασφαλείας του 
δικτύου.

Τροπολογία 393
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να εγκρίνει τα ετήσια σχέδια 
επενδύσεων των διαχειριστών του 
συστήματος μεταφοράς 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όποια και εάν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της ουδετερότητας των 
φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς, οι μέτοχοι των φορέων εκμετάλλευσης του 
συστήματος μεταφοράς θα έχουν πάντοτε ενώπιόν τους μία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα 
στην κλίμακα του προγράμματος επενδύσεων, το εάν είναι κερδοφόρο και το ύψος των 
μερισμάτων. Τα ετήσια προγράμματα επενδύσεων των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος 
μεταφοράς πρέπει επομένως να τα εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, αποφεύγοντας ούτως το 
να διευθετούν οι μέτοχοι αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος της ασφαλείας.

Τροπολογία 394
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση συστηματικής και υποχρεωτικής αρμοδιότητας επί θεμάτων ασφαλείας στις 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών δεν δικαιολογείται και πρέπει να διαγραφεί αφήνοντας τη 
θέση στην επικουρικότητα. Η ασφάλεια των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία ενός κράτους στην πράξη. Σε μερικά κράτη 
μέλη αυτή η αρμοδιότητα εγγράφεται στα δικαιώματα και τις εξουσίες που ανάγονται στην 
άσκηση της κρατικής εξουσίας και άρα ανήκει στην κυβέρνηση και όχι σε ανεξάρτητη αρχή.

Τροπολογία 395
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας είναι καθοριστικός παράγοντας για 
την ομαλή λειτουργία ενός κράτους στην πράξη. Για τον λόγο αυτόν σε μερικά κράτη η εν λόγω 
αρμοδιότητα εγγράφεται στα δικαιώματα και τις εξουσίες που ανάγονται στην άσκηση της 
κρατικής εξουσίας. Επομένως την έχουν οι πολιτικές αρχές και όχι μία ανεξάρτητη αρχή. Οι ως 
άνω κανόνες πόρρω απέχουν από τα θέματα ανταγωνισμού ή πρόσβασης στο δίκτυο τα οποία 
οδήγησαν στη θέσπιση των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και τα οποία συνιστούν τον 
πυρήνα της εμπειρογνωμοσύνης αυτών των φορέων.
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Τροπολογία 396
Jan Březina

Proposal for a directive – amending act
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

(ζ) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τους κανόνες ασφαλείας και 
αξιοπιστίας του δικτύου και να 
παρακολουθεί τα πρότυπα και τις 
απαιτήσεις για την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας των υπηρεσιών και του 
εφοδιασμού και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις όσον αφορά την ποιότητα των
υπηρεσιών και του εφοδιασμού και τους 
κανόνες ασφάλειας και αξιοπιστίας του 
δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη καθήκον να παρακολουθούν την λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όσον αφορά την ποιότητα του εφοδιασμού και των υπηρεσιών 
που παρέχονται στους καταναλωτές, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν πραγματικά 
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από την ύπαρξη πιο συνεκτικής και διαφανούς ρύθμισης.

Τροπολογία 398
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας των υπηρεσιών και του 
εφοδιασμού και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις όσον αφορά την ποιότητα των 
υπηρεσιών και του εφοδιασμού και τους 
κανόνες ασφάλειας και αξιοπιστίας του 
δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη καθήκον να παρακολουθούν την λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όσον αφορά την ποιότητα του εφοδιασμού και των υπηρεσιών 
που παρέχονται στους καταναλωτές, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν πραγματικά 
από την ύπαρξη πιο συνεκτικής και διαφανούς ρύθμισης.

Τροπολογία 399
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 

(ζ) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τους κανόνες ασφαλείας και 
αξιοπιστίας του δικτύου και να 
παρακολουθεί τα πρότυπα και τις 
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αξιοπιστίας του δικτύου· απαιτήσεις για την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 400
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) να παρακολουθεί το επίπεδο 
διαφάνειας και να μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις υποχρεώσεις 
περί διαφάνειας·

(η) να παρακολουθεί το επίπεδο 
διαφάνειας και να μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των διαχειριστών δικτύου 
με τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας που 
σχετίζονται με το δίκτυο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ατυχούς διατυπώσεως.

Τροπολογία 401
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) να παρακολουθεί το επίπεδο 
διαφάνειας και να μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις υποχρεώσεις 
περί διαφάνειας·

(η) να παρακολουθεί το επίπεδο 
διαφάνειας και να μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των διαχειριστών δικτύου 
με τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας που 
σχετίζονται με το δίκτυο·

Or. de
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Τροπολογία 402
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (η α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών συμβάσεων προμήθειας με 
δικαίωμα διακοπής μέσω του ορισμού 
τιμής αναφοράς για οικονομική 
αντιστάθμιση για μη καταναλωθείσα 
ηλεκτρική ενέργεια για εκάστη σχετική 
κατηγορία καταναλωτών, σύμφωνα με 
διαφανές σύστημα ευρετηρίου που 
υπολογίζεται βάσει τιμών ενεργείας στην 
αγορά, της τιμής του CO2, την 
εξοικονόμηση επενδύσεως που απαιτείται 
για την ικανότητα παραγωγής 
ηλεκτρισμού και των συστάσεων ομάδας 
ειδικευμένων συμβούλων η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας  και 
των τελικών καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή σύμβαση προμήθειας με δικαίωμα διακοπής ορίζεται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ 
και δίδει προτεραιότητα στη μείωση της κατανάλωσης ενεργείας σύμφωνα με τους στόχους που 
τίθενται στο πλαίσιο της προώθησης της αποδοτικότητας της ενεργείας.

Η ευρωπαϊκή σύμβαση προμήθειας με δικαίωμα διακοπής θεσπίζει μέσο όπου καταναλωτής 
ηλεκτρικής ενεργείας μπορεί να αναλάβει να διακόψει προσωρινά την κατανάλωση μετά τη 
διατύπωση σχετικού αιτήματος από τον διαχειριστή ισορροπίας και/ή από την ρυθμιστική αρχή 
και επομένως να διακόψει τη δραστηριότητά του έως ότου επέλθει εκ νέου ισορροπία 
προσφοράς και ζητήσεως της ηλεκτρικής ενεργείας στη ζώνη ισορροπίας και/ή το δίκτυο.
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Τροπολογία 403
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να παρακολουθεί τον βαθμό ανοίγματος 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές για οικιακούς καταναλωτές, το 
ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής και τα παράπονα 
των νοικοκυριών υπό τυποποιημένη 
μορφή, καθώς και οποιασδήποτε 
στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και 
να εφιστά την προσοχή των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού σε τυχόν σχετικές 
υποθέσεις·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 404
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να παρακολουθεί τον βαθμό ανοίγματος 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές για οικιακούς καταναλωτές, το 

διαγράφεται
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ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής και τα παράπονα 
των νοικοκυριών υπό τυποποιημένη 
μορφή, καθώς και οποιασδήποτε 
στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και 
να εφιστά την προσοχή των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού σε τυχόν σχετικές 
υποθέσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επανόρθωση ατυχούς διατυπώσεως.

Τροπολογία 405
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να παρακολουθεί τον βαθμό ανοίγματος 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις τιμές για 
οικιακούς καταναλωτές, το ποσοστό 
αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής 
της παροχής και τα παράπονα των 
νοικοκυριών υπό τυποποιημένη μορφή, 
καθώς και οποιασδήποτε στρέβλωση ή 
περιορισμό του ανταγωνισμού σε 
συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν 
συναφών πληροφοριών, και να εφιστά την 
προσοχή των οικείων αρχών ανταγωνισμού 
σε τυχόν σχετικές υποθέσεις·

(θ) να παρακολουθεί τον βαθμό 
ανοίγματος της αγοράς και του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές για οικιακούς καταναλωτές, το 
ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής και τα παράπονα 
των νοικοκυριών, καθώς και οποιαδήποτε 
στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και 
να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών
ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 406
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) να παρακολουθεί τον χρόνο που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφοράς και 
διανομής για τη σύνδεση ή την 
αποκατάσταση της σύνδεσης·

(ι) να παρακολουθεί τον χρόνο που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφοράς και 
διανομής για τη σύνδεση ή την 
αποκατάσταση της σύνδεσης και να 
επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού, 
εάν οι εν λόγω εργασίες παρατείνονται 
αδικαιολόγητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 407
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 

διαγράφεται
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ορίζονται στο παράρτημα Α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 22 β

Τροπολογία 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιδιώκει να δώσει στους ρυθμιστές προνόμια δημοσίας υπηρεσίας που 
υπερβαίνουν κατά πολύ το θεμιτό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφεται η δραστηριότητα 
ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία 409
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο ια) της παραγράφου 1, άρθρο 22 γ μεταφέρθηκε στο 22 β ως γενικός στόχος.

Τροπολογία 410
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων καθολική 
και δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα και εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

Or. en
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Τροπολογία 411
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
παρακολουθεί την υψηλών προτύπων 
καθολική και δημόσια υπηρεσία για την 
ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποια καθήκοντα πρέπει να εκτελούνται εν πρώτοις από τις κυβερνήσεις, καθόσον αφορούν 
περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα από ό,τι ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Οι ρυθμιστικές 
αρχές δεν νομίζουν ότι είναι αρμόδιες να ορίζουν την κοινωνική πολιτική. Όμως πρέπει να δοθούν 
στις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του Παραρτήματος Α 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Τουλάχιστον πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η αρμοδιότητα για την 
υλοποίηση του Παραρτήματος Α σχετικά με την προστασία των καταναλωτών εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία 412
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
παρακολουθεί την υψηλών προτύπων
καθολική και δημόσια υπηρεσία για την 
ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία 
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προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η εγκαθίδρυση υψηλών προτύπων καθολικής και 
δημόσιας υπηρεσίας, ανήκουν πρωτίστως στις κυβερνήσεις στον βαθμό όπου δεν αφορούν την 
υπαγωγή της αγοράς λιανικής σε ρυθμιστικές διατάξεις. Όμως οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα πρότυπα ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 413
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει
υψηλών προτύπων καθολική και δημόσια 
υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
παρακολουθεί την υψηλών προτύπων 
καθολική και δημόσια υπηρεσία για την 
ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κάποια καθήκοντα πρέπει να εκτελούνται κατά κύριον λόγο από τις κυβερνήσεις, καθόσον 
αφορούν περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα από ό,τι ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Οι 
ρυθμιστικές αρχές δεν νομίζουν ότι είναι αρμόδιες να ορίζουν την κοινωνική πολιτική.
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Τροπολογία 414
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων καθολική 
και δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών αρχών, να διασφαλίζει υψηλών 
προτύπων καθολική και δημόσια υπηρεσία 
για την ηλεκτρική ενέργεια, τη προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

Or. de

Τροπολογία 415
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων καθολική 
και δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών αρχών, να διασφαλίζει υψηλών 
προτύπων καθολική και δημόσια υπηρεσία 
για την ηλεκτρική ενέργεια, τη προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ατυχούς διατυπώσεως.



AM\714880EL.doc 81/109 PE404.525v01-00

EL

Τροπολογία 416
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα προστασίας 
των καταναλωτών που ορίζονται στο 
Παράρτημα Α εφαρμόζονται στην πράξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κάποια καθήκοντα πρέπει να εκτελούνται κατά κύριον λόγο από τις κυβερνήσεις, καθόσον 
αφορούν περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα από ό,τι ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Οι 
ρυθμιστικές αρχές δεν νομίζουν ότι είναι αρμόδιες να ορίζουν την κοινωνική πολιτική.

Τροπολογία 417
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) να εξασφαλίζει εχέγγυα πρόσβασης 
στο δίκτυο για την από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργεια·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην πράξη οι παραγωγοί βιώσιμων μορφών ενεργείας μερικές φορές έχουν μεγάλη δυσκολία 
στην απόκτηση πρόσβασης στα δίκτυα.
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Τροπολογία 418
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των πελατών που ορίζονται στο 
Παράρτημα Α εφαρμόζονται στην πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποια καθήκοντα πρέπει να εκτελούνται εν πρώτοις από τις κυβερνήσεις, καθόσον αφορούν 
περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα από ό,τι ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Οι 
ρυθμιστικές αρχές δεν νομίζουν ότι είναι αρμόδιες να ορίζουν την κοινωνική πολιτική. Όμως 
πρέπει να δοθούν στις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες για να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του 
Παραρτήματος Α εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Τουλάχιστον πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση του Παραρτήματος Α σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία 419
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο Παράρτημα Α εφαρμόζονται 
στην πράξη και επιβάλλονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 'Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών' που ορίζονται στο Παράρτημα Α πρέπει να 
επιβάλλονται αποτελεσματικά από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών.
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Τροπολογία 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 – σημείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) να δημοσιεύει συστάσεις, τουλάχιστον 
ανά έτος, σχετικά με τη συμμόρφωση των 
τιμολογίων προμήθειας προς το άρθρο 3·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το προνόμιο αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το θεμιτό πεδίο εξουσίας που ανατίθεται στις 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 421
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 – σημείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) να δημοσιεύει συστάσεις, τουλάχιστον 
ανά έτος, σχετικά με τη συμμόρφωση των 
τιμολογίων προμήθειας προς το άρθρο 3·

(ιβ) να δημοσιεύει συστάσεις, τουλάχιστον ανά 
έτος, σχετικά με τη συμμόρφωση των 
τιμολογίων προμήθειας προς το άρθρο 3· στις 
εν λόγω συστάσεις δίδεται η δέουσα προσοχή 
στον αντίκτυπο που έχουν στη λειτουργία της 
αγοράς οι υποκείμενες σε ρύθμιση τιμές (τιμές 
χονδρικής και τιμές τελικών χρηστών)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή οι υποκείμενες σε ρύθμιση τιμές που ορίζονται πολύ χαμηλότερα από τις τιμές της 
αγοράς μπορεί να δρουν ανασταλτικά για τον ανταγωνισμό και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
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στην ασφάλεια εφοδιασμού, στις συστάσεις από τη ρυθμιστική αρχή πρέπει να δίδεται ειδική 
προσοχή σε αυτές.

Τροπολογία 422
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
εφαρμογή εναρμονισμένου μορφοτύπου 
για τα δεδομένα κατανάλωσης και την 
πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο η) του παραρτήματος A·

(ιγ) να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
παροχή, για προαιρετική χρήση,
εναρμονισμένου μορφοτύπου σε εθνικό 
επίπεδο για τα δεδομένα κατανάλωσης και 
την πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο η) του Παραρτήματος A·

Or. en

Τροπολογία 423
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
εφαρμογή εναρμονισμένου μορφοτύπου 
για τα δεδομένα κατανάλωσης και την 
πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο η) του παραρτήματος A·

(ιγ) να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
παροχή, για προαιρετική χρήση,
εναρμονισμένου μορφοτύπου σε εθνικό 
επίπεδο για τα δεδομένα κατανάλωσης και 
την πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο η) του Παραρτήματος A·

Or. en
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Τροπολογία 424
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
εφαρμογή εναρμονισμένου μορφοτύπου για 
τα δεδομένα κατανάλωσης και την πρόσβαση 
σε δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο η) 
του παραρτήματος A·

(ιγ) να θεσπίζει τυποποιημένες διαδικασίες 
που να διέπουν τις σχέσεις τελικού πελάτη 
και προμηθευτή ή διανομέα ή φορέα 
εκμετάλλευσης του συστήματος μέτρησης οι 
οποίες να ρυθμίζουν τουλάχιστον την 
πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης 
πελατών, την εφαρμογή εναρμονισμένου 
μορφοτύπου για τα δεδομένα κατανάλωσης 
και την πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με 
την παράγραφο η) του παραρτήματος A·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή πρόσβασης στα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης συνιστά προϋπόθεση για 
διαχείριση της αποδοτικότητας της ενεργείας από τους πελάτες ή για να μπορούν οι πελάτες να 
προβαίνουν σε σύγκριση προμηθευτών συγκρίνοντας ομοειδή πράγματα. Καθώς ήδη 
προβαίνουν σε διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων και 
είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση των αγορών ενεργείας λιανικής, οι ρυθμιστικές αρχές 
θα ήταν οι πλέον σχετικές αρχές για να επιλαμβάνονται της σχέσεως ανάμεσα στους φορείς 
εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής, τους προμηθευτές και τους πελάτες 
(περιλαμβανομένων και κανόνων, αρμοδιοτήτων, συμβατικών διευθετήσεων, συμφωνιών 
ανταλλαγής δεδομένων, εχεγγύων ποιότητας).

Τροπολογία 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 - στοιχείο (ιε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) να παρακολουθεί τις επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής σε σχέση με την 

διαγράφεται
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ασφάλεια του εφοδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το προνόμιο αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το θεμιτό πεδίο εξουσίας που ανατίθεται στις 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 426
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) να παρακολουθεί τις επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής σε σχέση με την 
ασφάλεια του εφοδιασμού.

(ιε) να παρακολουθεί τις επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής σε σχέση με την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και να δίδει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
αφορούν μικρές και μη κερδοφόρες 
αγορές όπως εκείνες των απομονωμένων 
περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 427
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί 
αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως 
στελεχών από τη γενική διεύθυνση ενός 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παροχή του δικαιώματος αρνησικυρίας επί αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως 
διευθυντικών στελεχών των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς στις ρυθμιστικές αρχές 
των κρατών μελών η οδηγία θα συνέβαλλε στο να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών εντός των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς και ότι κατά συνέπειαν είναι σε θέση να επιτελούν τα 
καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Τροπολογία 428
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να ορίζει ή εγκρίνει πρότυπα 
ποιότητας υπηρεσίας, να παρακολουθεί, 
την υλοποίησή τους και να επιβάλλει 
κυρώσεις για μη τήρηση αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα της προσφερομένης υπηρεσίας είναι ένα των δύο κυρίων στοιχείων (άλλο είναι η 
τιμή) τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση (εάν δεν υπόκειται σε ρύθμιση η ποιότητα 
μπορεί να φθίνει). Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να ορίζει και εγκρίνει τα 
πρότυπα ποιότητας, να παρακολουθεί την υλοποίηση των εν λόγω προτύπων και να επιβάλλει 
κυρώσεις για μη τήρησή τους.
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Τροπολογία 429
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να παρακολουθεί την υλοποίηση των 
μέτρων διασφάλισης όπως αναφέρει το 
άρθρο 24.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώην παράγραφος (3 στ) τροποποιημένη.

Τροπολογία 430
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί 
αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή της 
εκτελεστικής του διευθύνοντα συμβούλου 
ενός φορέα εκμετάλλευσης δικτύου 
μεταφοράς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παροχή του δικαιώματος αρνησικυρίας επί αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθύνοντα συμβούλου φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύου μεταφοράς στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών η οδηγία θα συνέβαλλε στο να 
εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα των 
διευθυντικών στελεχών εντός των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς και ότι κατά 
συνέπειαν είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.
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Τροπολογία 431
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί 
αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή της 
εκτελεστικής του διευθύνοντα συμβούλου ενός 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή του δικαιώματος αρνησικυρίας επί αποφάσεων διορισμού ή απολύσεως του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθύνοντα συμβούλου φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύου μεταφοράς στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών θα καθιστούσε δυνατό να 
εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα των 
διευθυντικών στελεχών εντός των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς και ότι είναι σε 
θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Τροπολογία 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό 
των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς 
και διαχειριστών συστήματος διανομής 
αμείβονται δεόντως για τις μειώσεις στην 
χρήση ηλεκτρικής ενεργείας και ότι δεν 
υφίσταται ανάρμοστο κίνητρο που 
αμείβει την αύξηση πωλήσεων 
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ηλεκτρικής ενεργείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς και οι φορείς εκμετάλλευσης συστήματος 
διανομής πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων εκάστου κράτους μέλους όσον 
αφορά την αποδοτικότητα της ενεργείας. Κίνητρα φαύλου χαρακτήρα για περισσότερη 
κατανάλωση ενεργείας πρέπει να αντικατασταθούν από αμοιβή που συνάδει με τους στόχους 
που θέτει η Ένωση, όπως είναι η αποδοτικότητα της ενεργείας και ο περιορισμός των 
εκπομπών.

Τροπολογία 433
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να εναρμονίζει τις διεργασίες 
ανταλλαγής δεδομένων για τις σημαντικότερες 
διεργασίες της αγοράς σε επίπεδο περιφερείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιδίωξη της ΕΕ είναι να εγκαθιδρυθούν περιφέρειες διασυνοριακής αγοράς. Προς τούτο είναι 
ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση όλων των διεργασιών ανταλλαγής δεδομένων. Σε μία υπό 
φιλελεύθερο καθεστώς αγορά οι αποτελεσματικές διεργασίες ανταλλαγής δεδομένων συνιστούν 
θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διαχείριση με χάρτη πορείας, συμψηφισμό, διευθέτηση 
λογαριασμών, αλλαγή προμηθευτή και πολλούς άλλους στόχους. Η έλλειψη συντονισμένων 
διεργασιών ανταλλαγής στοιχείων παρακωλύει την εγκαθίδρυση περιφερειών διασυνοριακής 
αγοράς.
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Τροπολογία 434
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) να παρακολουθεί την υλοποίηση 
των μέτρων διασφάλισης των οποίων 
μνεία γίνεται στο άρθρο 24.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1, στοιχείο ιε α) είναι η πρώην παράγραφος 3 στ) τροποποιημένη.

Τροπολογία 435
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε β) να ελέγχει τις πολιτικές συντήρησης 
των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές συντήρησης που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς είναι 
ουσιώδους σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως συνάγεται από ανάλυση των αιτίων 
των προσφάτων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Με στόχο της εξασφάλιση της ουδετερότητας των 
πολιτικών συντήρησης προς όλους τους χρήστες του δικτύου, καθώς επίσης και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να μπορούν να ελέγχουν αυτές τις 
πολιτικές.
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Τροπολογία 436
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε β) να ελέγχει τις πολιτικές συντήρησης 
των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές συντήρησης που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
είναι ουσιώδους σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Όμως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να εισαχθούν διακρίσεις όταν καταστρώνονται τα προγράμματα 
συντήρησης. Με στόχο της εξασφάλιση της ουδετερότητας των πολιτικών συντήρησης προς 
όλους τους χρήστες του δικτύου, καθώς επίσης και την ασφάλεια του εφοδιασμού, το πεδίο 
αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών πρέπει να διευρυνθεί για να 
περιλαμβάνει και αυτές τις πολιτικές.

Τροπολογία 437
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε γ) να διαβιβάζει στην Επιτροπή όλες τις 
πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να 
προβαίνει, βάσει μεθοδολογίας την οποία 
δημοσιεύει, σε περιοδικές σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα συγκρίσεις των οικονομικών 
επιδόσεων των διαχειριστών συστήματος 
μεταφοράς παραπέμποντας στην ποιότητα 
της προσφερομένης υπηρεσίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Με στόχο τη συμβολή στον προσδιορισμό μέτρων προτεραιότητας προς βελτίωση της επιδόσεως 
των φορέων εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να προβαίνει σε 
περιοδικές σε ευρωπαϊκή κλίμακα συγκρίσεις της οικονομικής επιδόσεως των φορέων 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς παραπέμποντας στην ποιότητα της υπηρεσίας την οποίαν 
παρέχουν.

Τροπολογία 438
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε γ) να δημοσιεύει αποτίμηση της έκθεσης 
που υποβάλλει ο υπεύθυνος συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει των διατάξεων περί αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού ο υπεύθυνος 
συμμόρφωσης καλείται να διαβιβάζει στη ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους έκθεση με θέμα 
πόσο σχετικά είναι και με ποίον τρόπο εφαρμόζονται τα μέτρα που έχει εγκρίνει ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς για να εγγυάται διαφανή και χωρίς διακρίσεις 
μεταχείριση όλων των χρηστών του δικτύου. Με σκοπό την περισσότερη διαφάνεια και την 
καλλίτερη αποτίμηση αυτών των μέτρων πρέπει να υποχρεώνονται οι ρυθμιστικές αρχές των 
κρατών μελών να δημοσιεύουν έκθεση με θέμα το πόσο σχετικά είναι και πώς εφαρμόζονται.

Τροπολογία 439
Nicole Fontaine

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε δ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε δ) να διαβιβάζει στην Επιτροπή όλες τις 
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πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να 
προβαίνει, βάσει μεθοδολογίας την οποία 
δημοσιεύει, σε περιοδικές σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα συγκρίσεις των οικονομικών 
επιδόσεων των διαχειριστών συστήματος 
μεταφοράς παραπέμποντας στην ποιότητα 
της προσφερομένης υπηρεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με στόχο τη συμβολή στον προσδιορισμό μέτρων προτεραιότητας προς βελτίωση της επιδόσεως των 
φορέων εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να προβαίνει σε περιοδικές σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα συγκρίσεις της οικονομικής επιδόσεως των φορέων εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς παραπέμποντας στην ποιότητα της υπηρεσίας την οποίαν παρέχουν. Αυτή η αρμοδιότητα 
μπορεί να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργείας.

Τροπολογία 440
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 20 γ - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εάν σε κράτος μέλος υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, τα καθήκοντα παρακολούθησης 
μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 
1 μπορεί να εκτελούνται από αρχή 
διαφορετική της ρυθμιστικής αρχής. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει οι πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτή την παρακολούθηση 
τίθενται στη διάθεση της ρυθμιστικής 
αρχής το συντομότερο δυνατόν.
Διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και με 
την επιφύλαξη των συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις 
αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται, κατά 
περίπτωση, με τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και συνεργάζεται στενά με 
άλλες σχετικές αρχές των κρατών μελών 
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κατά την άσκηση των καθηκόντων μνεία 
των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρθηκε από την εισαγωγική φράση στην παράγραφο 1 α.

Τροπολογία 441
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 20 γ - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εάν σε κράτος μέλος υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, τα καθήκοντα παρακολούθησης 
μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 
1 μπορεί να εκτελούνται από αρχή 
διαφορετική της ρυθμιστικής αρχής. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει οι πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτή την παρακολούθηση 
τίθενται στη διάθεση της ρυθμιστικής 
αρχής το συντομότερο δυνατόν. 
Διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και με 
την επιφύλαξη των συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις 
αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται, κατά 
περίπτωση, με τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και συνεργάζεται στενά με 
άλλες σχετικές αρχές των κρατών μελών 
κατά την άσκηση των καθηκόντων μνεία 
των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 α προέρχεται ως κείμενο από την εισαγωγική φράση.
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Τροπολογία 442
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια 
πρόσβασης στο δίκτυο, τα οποία 
εισπράττουν οι ανεξάρτητοι διαχειριστές 
συστημάτων, προβλέπουν αμοιβή για τον 
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του δικτύου, η 
οποία περιλαμβάνει επαρκές τίμημα για τα 
πάγια στοιχεία του δικτύου και τυχόν νέες 
επενδύσεις σε αυτό·

(δ) να εξασφαλίζει ότι τα τιμολόγια 
πρόσβασης στο δίκτυο, τα οποία 
εισπράττουν οι ανεξάρτητοι διαχειριστές 
συστημάτων, προβλέπουν αμοιβή για τον 
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του δικτύου, η 
οποία περιλαμβάνει επαρκές τίμημα για τα 
πάγια στοιχεία του δικτύου και τυχόν νέες 
επενδύσεις σε αυτό, εφόσον έχουν 
γνώμονα την οικονομία και την 
αποτελεσματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 443
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια 
πρόσβασης στο δίκτυο, τα οποία 
εισπράττουν οι ανεξάρτητοι διαχειριστές 
συστημάτων, προβλέπουν αμοιβή για τον 
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του δικτύου, η 
οποία περιλαμβάνει επαρκές τίμημα για τα 
πάγια στοιχεία του δικτύου και τυχόν νέες 
επενδύσεις σε αυτό·

(δ) να εξασφαλίζει ότι τα τιμολόγια 
πρόσβασης στο δίκτυο, τα οποία 
εισπράττουν οι ανεξάρτητοι διαχειριστές 
συστημάτων, προβλέπουν αμοιβή για τον 
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του δικτύου, η 
οποία περιλαμβάνει επαρκές τίμημα για τα 
πάγια στοιχεία του δικτύου και τυχόν νέες 
επενδύσεις σε αυτό, εφόσον έχουν 
γνώμονα την οικονομία και την 
αποτελεσματικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 444
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 20 γ - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2 α. Κατά την παρακολούθηση των 
αγορών ηλεκτρικής ενεργείας των 
κρατών μελών σύμφωνα με το στοιχείο 
(θ) της παραγράφου 1, περιλαμβανομένης 
και της παρακολούθησης των τιμών 
χονδρικής και λιανικής, οι ρυθμιστικές 
αρχές των κρατών μελών ακολουθούν 
εναρμονισμένες μεθοδολογίες που έχουν 
αποφασισθεί και εγκριθεί από τον 
Οργανισμό."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 2 α στο άρθρο 22 γ της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της αγοράς είναι ισχυρό εργαλείο για να εντοπίζονται καταχρήσεις της 
ισχύος που έχει κάποιος στην αγορά. Έχει σημασία να εξασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση των 
αγορών των κρατών μελών διενεργείται από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα 
με εναρμονισμένα κριτήρια και μεθοδολογίες. Όμως πολύ συχνά οι ρυθμιστικές αρχές των 
κρατών μελών δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους για μία μόνιμη, βάσει πραγματικού 
χρόνου παρακολούθηση των αγορών, επαφιόμενες ούτως σε μηνιαία ή ακόμη ετήσια ανάλυση. 
Ο Οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλους τις απαραίτητους πόρους για να επιτελεί 
αυτό το σημαντικότατο καθήκον. 

Τροπολογία 445
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ανατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές οι 
αρμοδιότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να εκτελούν ταχέως και 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Για τον σκοπό αυτό, η ρυθμιστική αρχή 
διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες :

(3) Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι 
ανατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές οι 
αρμοδιότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να εκτελούν ταχέως και 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Για τον σκοπό αυτό, η ρυθμιστική αρχή 
διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες :

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν 
διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση της θέσεως που 
κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του ανταγωνισμού. Αυτές οι 
εξουσίες παρέμβασης καθώς και επί παραδείγματι η απαίτηση περί παροχής εικονικών μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Δεν είναι σαφές γιατί οι 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν εξουσίες παρέμβασης που να υπόκεινται σε 
ολιγότερες προϋποθέσεις από ό,τι οι αρχές ελέγχου των καρτέλ, οι οποίες ήταν αρχικά αρμόδιες επί 
του θέματος.

Τροπολογία 446
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
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ανταγωνισμού. Αυτές οι εξουσίες παρέμβασης καθώς και επί παραδείγματι η απαίτηση περί 
παροχής εικονικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής. Δεν είναι σαφές γιατί οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν 
εξουσίες παρέμβασης που να υπόκεινται σε ολιγότερες προϋποθέσεις από ό,τι οι αρχές ελέγχου 
των καρτέλ, οι οποίες ήταν αρχικά αρμόδιες επί του θέματος.

Τροπολογία 447
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Αυτές οι εξουσίες παρέμβασης καθώς και επί παραδείγματι η απαίτηση περί 
παροχής εικονικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής. Δεν είναι σαφές γιατί οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν 
εξουσίες παρέμβασης που να υπόκεινται σε ολιγότερες προϋποθέσεις από ό,τι οι αρχές ελέγχου 
των καρτέλ, οι οποίες ήταν αρχικά αρμόδιες επί του θέματος.

Τροπολογία 448
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Μέτρα πρέπει να εκτελούνται μόνον εάν έχει προηγηθεί πραγματική παραβίαση ρυθμιστικών 
διατάξεων. Η εισαγωγή εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι επιθυμητή.

Τροπολογία 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον 
δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό το δικαίωμα εποπτείας επί του ανταγωνισμού υπερβαίνει κατά πολύ το πεδίο εξουσίας που 
ανατίθεται στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 450
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων «εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Αυτές οι εξουσίες παρέμβασης καθώς και επί παραδείγματι η απαίτηση περί 
παροχής εικονικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής. Δεν είναι σαφές γιατί οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν 
εξουσίες παρέμβασης που να υπόκεινται σε ολιγότερες προϋποθέσεις από ό,τι οι αρχές ελέγχου 
των καρτέλ, οι οποίες ήταν αρχικά αρμόδιες επί του θέματος.

Τροπολογία 451
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας·
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εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων «εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Αυτές οι εξουσίες παρέμβασης καθώς και επί παραδείγματι η απαίτηση περί 
παροχής εικονικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής. Δεν είναι σαφές γιατί οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν 
εξουσίες παρέμβασης που να υπόκεινται σε ολιγότερες προϋποθέσεις από ό,τι οι αρχές ελέγχου 
των καρτέλ, οι οποίες ήταν αρχικά αρμόδιες επί του θέματος.

Τροπολογία 452
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
εικονικών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής·

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσε να δηλώνεται σε αιτιολογική σκέψη ότι οι εικονικές εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής είναι ένα από τα δυνατά μέτρα για την προώθηση του αποτελεσματικού 
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ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Τροπολογία 453
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
εγκρίνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά την κρίση τους κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας. 
Δεν είναι σαφές γιατί πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα ακόμη και εάν δεν 
έχουν παραβιασθεί κανόνες του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 454
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
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αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον 
δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και να 
αποφασίζει κατάλληλα, απαραίτητα και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
μέτρα για την προώθηση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη διατύπωση διατηρεί την ισχυρή και ισόρροπη κανονιστική εποπτεία της 
αγοράς όπως προετείνετο αρχικά (περιλαμβανομένων εκ των προτέρων μέτρων) χωρίς τον 
κίνδυνο σύγχυσης των ρόλων που διαδραματίζουν η ρυθμιστική αρχή και η αρχή ανταγωνισμού.

Τροπολογία 455
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον παραβιάζονται οι κανόνες 
ρυθμίσεων του τομέα, να αποφασίζει 
κατάλληλα, απαραίτητα και σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας μέτρα για 
την προώθηση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέτρα πρέπει να εκτελούνται μόνον εάν έχει προηγηθεί πραγματική παραβίαση ρυθμιστικών 
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διατάξεων. Η εισαγωγή εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι επιθυμητή.

Τροπολογία 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής·

(β) να υποστηρίζει την εθνική αρχή
ανταγωνισμού οσάκις ερευνά τη 
λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες που είναι ίδιο στοιχείο των νομοθετών 
(ήτοι 'εκ των προτέρων' μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ισχύος στην αγορά). 
Στρεβλώνει την ορθή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, με ιδιαιτέρως επικίνδυνα αποτελέσματα 
στην περίπτωση ήδη ωρίμων αγορών. Επίσης εάν πρόθεση της διατάξεως ήταν να παραπέμπει 
σε 'εκ των υστέρων' μέτρο (ήτοι που αποσκοπεί την επανόρθωση αποδεδειγμένα μη σύμφωνης 
προς τον ανταγωνισμό συμπεριφοράς) πρέπει να μένει εκτός αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών 
αρχών καθόσον θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αρχών κατά της σύστασης τραστ.

Τροπολογία 457
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
εικονικών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής·

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, 
εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 458
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά 
με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά 
με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται ότι τα αιτήματα για πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικά με την επιτέλεση των 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στη ρυθμιστική αρχή. 
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Τροπολογία 459
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να επιβάλει αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία ή με τυχόν αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής ή του Οργανισμού· 

(δ) να επιβάλλει αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία ή με τυχόν σχετικές, 
νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής ή του Οργανισμού· 

Or. en

Τροπολογία 460
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να επιβάλει αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία ή με τυχόν αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής ή του Οργανισμού·

(δ) να επιβάλλει αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία ή με τυχόν σχετικές, 
νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής ή του Οργανισμού· 

Or. en
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Τροπολογία 461
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να εγκρίνει τα μέτρα διασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 462
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να εγκρίνει τα μέτρα διασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 463
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να επιβάλλει επί προσωρινής 
βάσεως ανώτατες τιμές για τους φορείς 
με κυρίαρχη θέση στην αγορά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικά μέτρα για την προαγωγή του ανταγωνισμού όπως αυτά που δηλώνονται στο στοιχείο (β) 
του ιδίου άρθρου μπορεί να μην επαρκούν και η ρυθμιστική αρχή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
εφαρμόζει επί προσωρινής βάσεως ένα αποτελεσματικό μέτρο: τον ορισμό ανωτάτης τιμής. 


