
AM\714963EL.doc PE404.530v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2007/0195(COD)

19.3.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
464 - 575

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))



PE404.530v01-00 2/84 AM\714963EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\714963EL.doc 3/84 PE404.530v01-00

EL

Τροπολογία 464
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 4 – σημεία (α) και (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθόδων τους ή, εναλλακτικά, των 
μεθόδων και της παρακολούθησής τους 
για τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα 
εν λόγω τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τα 
πραγματικά έξοδα στο βαθμό που τα 
έξοδα αυτά αντιστοιχούν στα έξοδα ενός 
αποτελεσματικού και δομικά συγκρίσιμου 
διαχειριστή και είναι διαφανή. Τα 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν το κόστος και είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερο ουδέτερες από 
άποψη εσόδων ενώ παράλληλα παρέχουν 
τα κατάλληλα κίνητρα για τους χρήστες 
του δικτύου ώστε να εξισορροπούν τις  
εισροές και εκροές τους. Είναι ισότιμες 
και αμερόληπτες και βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επανεισάγει ένα όρο της οδηγίας 2003/54/ΕΚ όπου οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν 
να εγκρίνουν τα τιμολόγια ή, τουλάχιστον, τις μεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισμό των 
τιμολογίων.  Η διατύπωση στο (α) έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται απαίτηση για αντικατοπτρισμό του κόστους στα τιμολόγια διανομής.   Η διατύπωση 



PE404.530v01-00 4/84 AM\714963EL.doc

EL

στο (β) βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ERGEG για την ορθή πρακτική στην 
εξισορρόπηση για το αέριο και επιβεβαιώνει την αρχή ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης του 
ΔΣΜ πρέπει να είναι γενικά ουδέτερες από άποψη εσόδων. 

Τροπολογία 465
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες 
για τον καθορισμό ή την έγκριση, πριν από 
την έναρξη ισχύος τους, των όρων και των 
προϋποθέσεων για: 

4. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες 
για τον καθορισμό ή την έγκριση, πριν από 
την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των 
μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των 
όρων και των προϋποθέσεων για:

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη
βιωσιμότητα των δικτύων·

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής ή των 
μεθοδολογιών τους. Τα εν λόγω τιμολόγια 
ή μεθοδολογίες επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων· 

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

Or. en

Τροπολογία 466
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση και στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες 
για τον καθορισμό ή την έγκριση, πριν από 
την έναρξη ισχύος τους, των όρων και των 
προϋποθέσεων για:

4. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες 
για τον καθορισμό ή την έγκριση, πριν από 
την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των 
μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των 
όρων και των προϋποθέσεων για:

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής ή των 
μεθοδολογιών τους. Τα εν λόγω τιμολόγια 
ή μεθοδολογίες επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 467
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθοδολογιών τους ή, εναλλακτικά, 
των μεθοδολογιών και της 
παρακολούθησής τους για τον καθορισμό 
ή την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής. Τα εν λόγω τιμολόγια 
καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα 
κατά τρόπο ώστε οι επενδύσεις αυτές να 
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 
δικτύων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τον 
καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και των μεθοδολογιών τους 
ή, εναλλακτικά, για τις μεθοδολογίες καθορισμού ή έγκρισης των τιμολογίων μεταφοράς και 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των μεθοδολογιών καθορισμού των 
τιμολογίων.

Τροπολογία 468
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 469
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
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λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

λόγω τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τα 
πραγματικά έξοδα στο βαθμό που τα 
έξοδα αυτά αντιστοιχούν στα έξοδα ενός 
αποτελεσματικού και δομικά συγκρίσιμου 
διαχειριστή και είναι διαφανή. Τα 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (α) έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην οδηγία/κανονισμούς 
δεδομένου ότι δεν υφίσταται απαίτηση για αντικατοπτρισμό του κόστους στα τιμολόγια 
διανομής.   Η προτεινόμενη τροπολογία επεκτείνει τια διατάξεις του κανονισμού για τη 
μεταφορά αερίου στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 470
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθόδων υπολογισμού των εν λόγω 
τιμολογίων. Τα εν λόγω τιμολόγια και
μεθοδολογίες επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
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θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθοδολογίες που τα 
διέπουν. Επιπλέον, η αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής να ορίζει τα τιμολόγια αντιβαίνει στο 
άρθρο 20, βάσει του οποίου  η πρόσβαση παρέχεται με βάση εγκεκριμένα τιμολόγια. 

Τροπολογία 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθοδολογιών τους ή, εναλλακτικά, 
των μεθοδολογιών και της 
παρακολούθησής τους για τον καθορισμό 
ή την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής. Τα εν λόγω τιμολόγια 
καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα 
κατά τρόπο ώστε οι επενδύσεις αυτές να 
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 
δικτύων. Τούτο μπορεί να καλύπτει την 
ειδική ρυθμιστική μεταχείριση για τις 
νέες επενδύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση για 
όλους τους παράγοντες της αγοράς και η ικανότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού πρέπει 
να διασφαλίζεται από την ΕΡΑ. Επιπλέον, είναι προφανές ότι οι επενδύσεις απαιτούν 
ρυθμιστική σταθερότητα με σεβασμό όσον αφορά τα τιμολόγια και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να 
αιτιολογούν εξαίρεση από την κανονιστική επανεξέταση των τιμολογίων. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν κίνητρα για νέες επενδύσεις χωρίς να αποκλείεται η 
πρόσβαση τρίτων.
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Τροπολογία 472
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων· 

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων· τα εν λόγω 
τιμολόγια δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των 
νεοεισερχομένων οι οποίοι πρέπει να 
απολαύουν των ίδιων όρων με αυτούς που 
είχαν οι ανταγωνιστές τους στο παρελθόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, ιδίως οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμης 
ενέργειας, καλούνται να πληρώσουν για το πλήρες κόστος της σύνδεσης με το δίκτυο, ενώ οι 
ΔΣΜ πληρώνουν το πλήρες κόστος της υποδομής όταν υπάρχουσες μονάδες αυξάνουν το 
μέγεθός τους και τις ανάγκες μεταφοράς. Η δωρεάν υποδομή παρέχεται επίσης όταν οι 
υφιστάμενοι διαχειριστές μεταβάλλονται με αλλαγή ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο εισάγονται 
διακρίσεις εις βάρος των νεοεισερχόμενων, προς όφελος των υφιστάμενων κεντρικών 
μονάδων. 

Τροπολογία 473
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν το κόστος και είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερο ουδέτερες από 
άποψη εσόδων ενώ παράλληλα παρέχουν 
τα κατάλληλα κίνητρα για τους χρήστες 
του δικτύου ώστε να εξισορροπούν τις  
εισροές και εκροές τους· είναι ισότιμες 
και αμερόληπτες και βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (β) βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ERGEG για την ορθή 
πρακτική στην εξισορρόπηση για το αέριο και επιβεβαιώνει την αρχή ότι οι δραστηριότητες 
εξισορρόπησης του ΔΣΜ πρέπει να είναι γενικά ουδέτερες από άποψη εσόδων (υπόκεινται μόνο 
στο ενδεχόμενο κινήτρων απόδοσης). 

Τροπολογία 474
Nicole Fontaine και Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες 
για τον καθορισμό ή την έγκριση, πριν 
από την έναρξη ισχύος τους, των όρων 
και των προϋποθέσεων πρόσβασης στις 
διασυνοριακές υποδομές, 
περιλαμβανομένων των διαδικασιών για 
την κατανομή δυναμικότητας και τη 
διαχείριση συμφορήσεων. Οι ρυθμιστικές 
αρχές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν 
από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς να τροποποιούν, αν 
χρειάζεται, τους εν λόγω όρους και 
προϋποθέσεις.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του τρόπου διαχείρισης των 
διασυνοριακών υποδομών. 

Τροπολογία 475
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων ή των μεθοδολογιών, οι 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους 
διαχειριστές δικτύων, βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις 
επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς 
δραστηριότητες έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 476
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων ή των μεθοδολογιών, οι 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους 
διαχειριστές δικτύων, βραχυπρόθεσμα και 
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να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις 
επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς 
δραστηριότητες έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 477
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να 
περιορίζουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 
τη λειτουργία του δικτύου, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές δικτύων επηρεάζουν τις εκπομπές άνθρακα μέσω της βέλτιστης χρήσης των 
υφιστάμενων πόρων. 
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Τροπολογία 478
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

5. Κατά την έγκριση των τιμολογίων ή των 
μεθοδολογιών, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθοδολογίες που τα 
διέπουν. Επιπλέον, η αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής να ορίζει τα τιμολόγια αντιβαίνει στο 
άρθρο 20, βάσει του οποίου  η πρόσβαση παρέχεται με βάση εγκεκριμένα τιμολόγια. 

Τροπολογία 479
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις και να 
προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.
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έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα με τη διαμόρφωση των τιμολογίων για ερευνητικές 
δραστηριότητες που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της 
έρευνας σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δικτύου.

Τροπολογία 480
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις και να 
προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα με τη διαμόρφωση των τιμολογίων για ερευνητικές 
δραστηριότητες που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της 
έρευνας σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δικτύου. Η ερευνητική δραστηριότητα πρέπει 
να θεωρείται ως μέσο και όχι στόχος και στον κανονισμό για τα τιμολόγια των υπηρεσιών 
δικτύου τα κίνητρα πρέπει να ισχύουν μόνο για στόχους όπως η αποτελεσματικότητα και η 
ολοκλήρωση της αγοράς. 
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Τροπολογία 481
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20γ - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
των διαδικασιών αυτών πριν να τις 
εγκρίνουν."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είχαν την αρμοδιότητα αυτή βάσει της οδηγίας 54/2003/ΕΚ και 
θα πρέπει να επαναφερθεί.

Τροπολογία 482
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20γ - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις. 
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Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
των διαδικασιών αυτών πριν να τις 
εγκρίνουν."

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών στους μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας και, γενικότερα, στη διαχείριση της 
συμφόρησης.  Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά η επίσημη έγκριση των διαδικασιών 
διαχείρισης της συμφόρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού 1228/2003.

Τροπολογία 483
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20γ - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
των διαδικασιών αυτών πριν να τις 
εγκρίνουν."
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σήμερα δεν έχουν το ίδιο επίπεδο αρμοδιότητας στην κατανομή 
δυναμικότητας και τους μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης. Οι υπάρχουσες διαφορές 
δεν επιτρέπουν να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών στους μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας και, γενικότερα, στη διαχείριση της 
συμφόρησης.  Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά η επίσημη έγκριση των διαδικασιών 
διαχείρισης της συμφόρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού 1228/2003.

Τροπολογία 484
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
αμερόληπτα.

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων ή των μεθοδολογιών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αναλογικότητα και η αμερόληπτη 
εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 485
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
αμερόληπτα.

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων ή των μεθοδολογιών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αναλογικότητα και η αμερόληπτη 
εφαρμογή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθοδολογίες που τα 
διέπουν. 

Τροπολογία 486
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οποιοδήποτε μέρος έχει να υποβάλει 
καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής μπορεί να 
υποβάλλει την καταγγελία στη ρυθμιστική 
αρχή, η οποία, ενεργώντας ως αρχή 
επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση 
εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
καταγγελίας. Η προθεσμία είναι δυνατόν 
να παραταθεί κατά δύο μήνες εάν η 
ρυθμιστική αρχή ζητεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η προθεσμία είναι δυνατόν 
να παραταθεί περαιτέρω, με τη σύμφωνη 
γνώμη του καταγγέλλοντος. Η εν λόγω 
απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ, εκτός εάν 

7. Οποιοδήποτε μέρος έχει να υποβάλει 
καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής που αφορά 
υποχρεώσεις του διαχειριστή που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
μπορεί να υποβάλει την καταγγελία στη 
ρυθμιστική αρχή, η οποία, ενεργώντας ως 
αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει 
απόφαση εντός δύο μηνών από τη λήψη 
της καταγγελίας. Η εν λόγω χρονική 
περίοδος μπορεί να παραδίνεται κατά δύο 
μήνες όταν η ρυθμιστική αρχή ζητά 
πρόσθετες πληροφορίες.  Η προθεσμία 
είναι δυνατόν να παραταθεί περαιτέρω, με 
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και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν 
προσφυγής.

τη σύμφωνη γνώμη του καταγγέλλοντος.  
Η εν λόγω απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ, 
εκτός εάν και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν 
προσφυγής. 

Or. en

Τροπολογία 487
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οποιοδήποτε μέρος έχει να υποβάλει 
καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής μπορεί να 
υποβάλλει την καταγγελία στη ρυθμιστική 
αρχή, η οποία, ενεργώντας ως αρχή 
επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση 
εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
καταγγελίας. Η προθεσμία είναι δυνατόν 
να παραταθεί κατά δύο μήνες εάν η 
ρυθμιστική αρχή ζητεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η προθεσμία είναι δυνατόν 
να παραταθεί περαιτέρω, με τη σύμφωνη 
γνώμη του καταγγέλλοντος. Η εν λόγω 
απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ, εκτός εάν 
και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν 
προσφυγής.

7. Οποιοδήποτε μέρος έχει να υποβάλει 
καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής που αφορά 
υποχρεώσεις του διαχειριστή που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
μπορεί να υποβάλει την καταγγελία στη 
ρυθμιστική αρχή, η οποία, ενεργώντας ως 
αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει 
απόφαση εντός δύο μηνών από τη λήψη 
της καταγγελίας.  Η εν λόγω χρονική 
περίοδος μπορεί να παραδίνεται κατά δύο 
μήνες όταν η ρυθμιστική αρχή ζητά 
πρόσθετες πληροφορίες.  Η προθεσμία 
είναι δυνατόν να παραταθεί περαιτέρω, με 
τη σύμφωνη γνώμη του καταγγέλλοντος.  
Η εν λόγω απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ, 
εκτός εάν και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν 
προσφυγής. 

Or. en
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Τροπολογία 488
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοδήποτε θιγόμενο μέρος που έχει 
δικαίωμα προσφυγής σχετικά με απόφαση 
για μεθοδολογίες που λήφθηκε σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο ή, σε περιπτώσεις που η 
ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση 
διαβούλευσης σχετικά με τις 
προτεινόμενες μεθόδους, δύναται, το 
αργότερο εντός δύο μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή της πρότασης 
απόφασης, ή και μικρότερου διαστήματος 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τα κράτη 
μέλη, να υποβάλει προσφυγή για 
επανεξέταση. Μία τέτοια προσφυγή δεν 
έχει ανασταλτική ισχύ.

8. Οποιοδήποτε θιγόμενο μέρος έχει 
δικαίωμα προσφυγής σχετικά με απόφαση 
για μεθόδους που λήφθηκε σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο ή, σε περιπτώσεις που η 
ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση 
διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα 
τιμολόγια ή μεθόδους, δύναται, το 
αργότερο εντός δύο μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή της πρότασης 
απόφασης, ή και μικρότερου διαστήματος 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τα κράτη 
μέλη, να υποβάλει προσφυγή για 
επανεξέταση. Μία τέτοια προσφυγή δεν 
έχει ανασταλτική ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθοδολογίες που τα 
διέπουν. 

Τροπολογία 489
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ρύθμισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να 
αποφεύγεται κάθε κατάχρηση 

9. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ελέγχου και διαφάνειας ώστε να 
αποφεύγεται κάθε κατάχρηση 
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δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των 
καταναλωτών, καθώς και κάθε επιθετική 
συμπεριφορά. Οι εν λόγω μηχανισμοί 
λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της 
συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 82.

δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των 
καταναλωτών, καθώς και κάθε επιθετική 
συμπεριφορά. Οι εν λόγω μηχανισμοί 
λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της 
συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 82.

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. Ως εκ τούτου, η διάταξη του 
άρθρου 22γ είναι νομικά εσφαλμένη.

Τροπολογία 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι δημόσια τεκμηριωμένες, αναλογικές 
και αναγκαίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σκεπτικό των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να κοινοποιείται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και να μειώνεται η καθυστέρηση στην εισαγωγή 
των μέτρων.

Τροπολογία 491
Paul Rübig

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

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
ρυθμιστικές αρχές αιτιολογούνται  κατά 
τρόπον ώστε να διευκολύνεται ο 
δικαστικός έλεγχος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο οδηγίας, οι ρυθμιστές πρέπει να διαθέτουν σφαιρικές και μεγαλύτερης 
εμβέλειας εξουσίες λήψης αποφάσεων, χωρίς η απόφασή τους να υπόκειται σε δικαστικό 
έλεγχο· άρα, η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών σημαίνει ότι δεν υπόκεινται σε κανένα 
πολιτικό έλεγχο.  Για το λόγο αυτό, έχει σημασία να προβλέπεται ρητά ο δικαστικός έλεγχος του 
περιεχομένου των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές. 

Τροπολογία 492
Lena Ek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένες 
προκειμένου να υπόκεινται σε δικαστικό 
έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 493
Jan Březina

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

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες. 

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένες 
προκειμένου να υπόκεινται σε δικαστικό 
έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 494
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών.

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών. Προβλέπεται 
δικαίωμα προσφυγής όσον αφορά τόσο το 
περιεχόμενο της απόφασης όσο και τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την εναρμόνιση των εξουσιών και καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστών απαιτείται επίσης 
η εναρμόνιση των διαδικασιών προσφυγής.

Τροπολογία 495
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών.

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από την απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε εθνικό δικαστικό φορέα ή 
άλλη εθνική αρχή ανεξάρτητη των 
εμπλεκομένων μερών και οποιασδήποτε 
κυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αποφάσεων, οι προσφυγές πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν ανεξάρτητο και ουδέτερο 
φορέα, όπως τα δικαστήρια, που δεν υπόκειται σε ιδιωτική η πολιτική επιρροή, σύμφωνα επίσης 
με το άρθρο 22α παράγραφος 2 που προβλέπει την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών από 
την οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, συμφέροντα αγοράς ή κυβερνήσεις.

Τροπολογία 496
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από την απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών.

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από την απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε δικαστήριο ή άλλη 
αυτόνομη εθνική αρχή ανεξάρτητη των 
εμπλεκομένων μερών και οποιασδήποτε
κυβερνητικής επιρροής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αποφάσεων, οι προσφυγές πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν ανεξάρτητο και ουδέτερο 
φορέα, όπως τα δικαστήρια, που δεν υπόκειται σε ιδιωτική η πολιτική επιρροή.  Το να 
καταστούν τα δικαστήρια το αρμόδιο για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των 
ρυθμιστικών αρχών σώμα, θα κάνει τις αποφάσεις αυτές περισσότερο ανεξάρτητες έναντι 
πολιτικών επιρροών. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες οι εν 
λόγω αποφάσεις επηρεάζουν επίσης δημόσια όργανα.

Τροπολογία 497
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 498
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας θα περιόριζε την επιρροή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα αποφάσεις ζωτικής σημασίας να μην υπόκεινται στη νομοθετική 
διαδικασία. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιτροπολογίας είναι δυνάμει πολύ 
μεγάλης εμβέλειας και οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ουσία των διατάξεων για την 
αποσύνδεση δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στους διαχειριστές συστημάτων διανομής, θα 
πρέπει να απορριφθεί. Επιπλέον, η κλίμακα μεταβίβασης εξουσιών στην Επιτροπή δεν είναι η 
ενδεδειγμένη.

Τροπολογία 499
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

Διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 500
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 501
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

Διαγράφεται
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εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες που προτείνει η Επιτροπή για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών μέσω της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο περιορίζουν σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πρέπει να απορριφθούν.

Τροπολογία 502
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22γ (14) διαγράφεται για το λόγο ότι με τη διάταξη αυτή μεταβιβάζονται σημαντικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, και συγκεκριμένα η αρμοδιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων 
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των ρυθμιστών.

Τροπολογία 503
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 3.

14. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί  τις
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το εν λόγω μέτρο, που 
αποσκοπεί στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 20γ - παράγραφος 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"14α. Τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκή 
χρηματοδότηση για τη συγκρότηση 
Συμβουλίου Καταναλωτών Αερίου και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας που λειτουργεί ως 
όργανο προστασίας των καταναλωτών, 
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ανεξάρτητα από το ρυθμιστικό φορέα. 
Αποτελώντας μοναδικό σημείο επαφής με 
τους καταναλωτές, το Συμβούλιο 
Καταναλωτών Αερίου και Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ερευνά καταγγελίες εις βάρος 
εταιρειών κοινής ωφελείας· παρέχει 
υπηρεσίες συμβούλου στο ρυθμιστικό 
φορέα, την κυβέρνηση και τις 
επιχειρήσεις, σχετικά με τις ανάγκες των 
καταναλωτών· έχει σαφώς διατυπωμένα 
δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες 
και εξουσία δημοσίευσης των 
πληροφοριών με στόχο την επίτευξη 
υψηλών προτύπων παροχής ενέργειας και 
φυσικών υπηρεσιών ενέργειας στους 
καταναλωτές."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν. Μια τέτοια 
μέθοδος που έχει ήδη υιοθετηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη είναι η σύσταση Συμβουλίου 
Καταναλωτών Ενέργειας. Τα όργανα αυτά πρέπει να συσταθούν σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 505
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διασυνοριακή κατανομή
δυναμικότητας, καθώς και για την 
εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
ουσιαστικής διασυνοριακής 
δυναμικότητας, καθώς και για την 
εξασφάλιση ορισμένου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 



AM\714963EL.doc 31/84 PE404.530v01-00

EL

ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Οι εν λόγω διευθετήσεις πρέπει να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινών 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί η απαιτούμενη υποδομή ώστε να υπάρχει διασυνοριακός 
ανταγωνισμός. Τούτο περιλαμβάνει και επαρκή ικανότητα διασύνδεσης. Δεδομένου του 
συναφούς κοινωνικού κόστους, οι συμφορήσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν με ίδια ανάπτυξη.  
Ένα ελάχιστο επίπεδο δυνατότητας διασύνδεσης δεν αποτελεί επαρκή βάση για την 
επιδιωκόμενη ολοκλήρωση της αγοράς.

Τροπολογία 506
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και για την 
εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση της δημιουργίας 
λειτουργικών διευθετήσεων ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα για βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, να προωθείται η 
ανάπτυξη κοινών χρηματιστηρίων 
ηλεκτρικής ενέργειας και η διασυνοριακή 
κατανομή δυναμικότητας, καθώς και να 
παρέχεται η δυνατότητα ελάχιστου 
επιπέδου δυναμικού διασύνδεσης, μέσω 
και νέων διασυνδέσεων, εντός της 
περιφέρειας και μεταξύ περιφερειών, ώστε 
να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και η 
βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Or. en
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Τροπολογία 507
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και για την 
εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

2. Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών 
μελών συνεργάζονται για την προώθηση 
λειτουργικών διευθετήσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση του 
δικτύου, η ανάπτυξη κοινών 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και
η διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας, 
καθώς και για την εξασφάλιση ελάχιστου 
επιπέδου δυνατότητας διασύνδεσης, ώστε 
να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. es

Τροπολογία 508
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 εκτελούνται, ανάλογα με 
την περίπτωση, σε στενή συνεννόηση με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με την 
επιφύλαξη των συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων τους.

Or. en
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Τροπολογία 509
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλάται στις 
κατάλληλες ρυθμιστικές δομές, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών εξασφαλίζουν, σε στενή 
συνεργασία με τον Οργανισμό και υπό την 
καθοδήγησή του, ότι εκτελούνται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα ρυθμιστικά 
καθήκοντα όσον αφορά τις περιφερειακές 
αγορές τους:
(α) εναρμόνιση τουλάχιστον στο σχετικό 
περιφερειακό επίπεδο όλων των τεχνικών 
και αγοραίων κωδίκων για τους οικείους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
άλλους παράγοντες της αγοράς·
(β) εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν 
τη διαχείριση της συμφόρησης και τη 
δίκαιη ανακατανομή των εσόδων και/ή 
του κόστους της διαχείρισης της 
συμφόρησης μεταξύ όλων των 
συντελεστών της αγοράς·
(γ) καθορισμός δέσμης κομβικών 
σημείων ή ζωνών που χρησιμεύουν ως 
γεωγραφική βάση για τη διαμόρφωση 
σημάτων εντοπισμού και την απόδοση 
σειράς σπουδαιότητας·
(δ) κανόνες προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ιδιοκτήτες και/ή 
διαχειριστές χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργούν τη σχετική 
περιφερειακή κοινοπρακτική αγορά είναι 
πλήρως ανεξάρτητοι από τους ιδιοκτήτες 
και/ή διαχειριστές του ενεργητικού 
παραγωγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσο σημειώνεται πρόοδος στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών ενέργειας έχει σημασία να 
καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ της εθνικής και 
της περιφερειακής αγοράς.  Προς τούτο απαιτείται να διευκρινίζονται οι εξουσίες του εθνικού 
ρυθμιστή στους εν λόγω τομείς.

Τροπολογία 510
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2α. Οι ρυθμιστικές αρχές  συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για την ενίσχυση 
της ρυθμιστικής συνεργασίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρυνθεί περαιτέρω η διασυνοριακή ρυθμιστική εναρμόνιση.

Τροπολογία 511
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(2α) Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες με 
άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για την 
προώθηση της ρυθμιστικής 
συνεργασίας."

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας να
συνάπτουν συμφωνίες με άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί μια 
μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεργασία και συνεκτικότητα.

Τροπολογία 512
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2α. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες με 
άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για την 
προώθηση της ρυθμιστικής 
συνεργασίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας να 
συνάπτουν συμφωνίες με άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί μια 
μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεργασία και συνεκτικότητα.

Τροπολογία 513
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2β. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
ολοκλήρωση των περιφερειακών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλάται στις 
κατάλληλες ρυθμιστικές δομές, οι εθνικοί 
ρυθμιστές των ενδιαφερόμενων κρατών 
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μελών εξασφαλίζουν, σε στενή 
συνεργασία με τον Οργανισμό και υπό την 
καθοδήγησή του, ότι εκτελούνται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα ρυθμιστικά
καθήκοντα όσον αφορά τις περιφερειακές 
αγορές τους:
(α) εναρμόνιση τουλάχιστον στο σχετικό 
περιφερειακό επίπεδο όλων των τεχνικών 
και αγοραίων κωδίκων για τους οικείους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
άλλους παράγοντες της αγοράς·
(β) εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν 
τη διαχείριση της συμφόρησης και τη 
δίκαιη ανακατανομή των εσόδων και/ή 
του κόστους της διαχείρισης της 
συμφόρησης μεταξύ όλων των 
συντελεστών της αγοράς·
(γ) καθορισμός δέσμης κομβικών 
σημείων ή ζωνών που χρησιμεύουν ως 
γεωγραφική βάση για τη διαμόρφωση 
σημάτων εντοπισμού και την απόδοση 
σειράς σπουδαιότητας·
(δ) κανόνες προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ιδιοκτήτες και/ή 
διαχειριστές χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργούν τη σχετική 
περιφερειακή κοινοπρακτική αγορά είναι 
πλήρως ανεξάρτητοι από τους ιδιοκτήτες 
και/ή διαχειριστές του ενεργητικού 
παραγωγής.
(ε) κανόνες που διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο οιουδήποτε διαχειριστή στην 
αγορά δεν υπερβαίνει το 20% της οικείας 
αγοράς."

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο σημειώνεται πρόοδος στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών ενέργειας έχει σημασία να 
καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ της εθνικής και 
της περιφερειακής αγοράς.  Προς τούτο απαιτείται να διευκρινίζονται οι εξουσίες του εθνικού 
ρυθμιστή στους εν λόγω τομείς.
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Τροπολογία 514
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός αποφασίζει σχετικά με το 
καθεστώς ρύθμισης για υποδομές που 
συνδέουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη:

3. Ο Οργανισμός αποφασίζει σχετικά με το 
καθεστώς ρύθμισης για υποδομές που 
συνδέουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη 
εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία των αρμόδιων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το 
ενδεδειγμένο καθεστώς ρύθμισης εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία που η υπόθεση 
τέθηκε υπόψη της τελευταίας εκ των δύο 
ρυθμιστικών αρχών.

α) κατόπιν κοινής αιτήσεως των 
αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
ή,
β) εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να 
επιτευχθεί συμφωνία των αρμόδιων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το 
ενδεδειγμένο καθεστώς ρύθμισης εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία που η υπόθεση 
τέθηκε υπόψη της τελευταίας εκ των δύο 
ρυθμιστικών αρχών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις έχουν υπερεθνική αξία και είναι κοινοτικής αρμοδιότητας και 
ενδιαφέροντος, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εξουσία να δρομολογεί τις διαδικασίες του για 
τη λήψη απόφασης σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κρατών μελών. 

Τροπολογία 515
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των 
ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, 
καθώς και σχετικά με τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες ο Οργανισμός καθίσταται 
αρμόδιος για το καθεστώς ρύθμισης των 
υποδομών που συνδέουν δύο τουλάχιστον 
κράτη μέλη. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση του άρθρου 8.1 δεν σημαίνει αυτόματα τη δημιουργία 
διαφοροποιημένου ISO για κάθε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση εφόσον ζητείται στο πλαίσιο 
του άρθρου 10.

Τροπολογία 516
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των 
ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, 
καθώς και σχετικά με τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες ο Οργανισμός καθίσταται 
αρμόδιος για το καθεστώς ρύθμισης των 
υποδομών που συνδέουν δύο τουλάχιστον 

Διαγράφεται
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κράτη μέλη. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 517
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών 
αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με τον Οργανισμό, καθώς και σχετικά με 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο 
Οργανισμός καθίσταται αρμόδιος για το 
καθεστώς ρύθμισης των υποδομών που 
συνδέουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. 
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών 
αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με τον Οργανισμό. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 27α, 
παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 518
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών 
αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με τον Οργανισμό, καθώς και σχετικά με 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο 
Οργανισμός καθίσταται αρμόδιος για το 
καθεστώς ρύθμισης των υποδομών που 
συνδέουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις  
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών 
αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με τον Οργανισμό, καθώς και σχετικά με 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο 
Οργανισμός καθίσταται αρμόδιος για το 
καθεστώς ρύθμισης των υποδομών που 
συνδέουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, τροποποιούνται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 519
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός υποβάλλει τη γνώμη του 
εντός τεσσάρων μηνών στη ρυθμιστική 
αρχή ή στην Επιτροπή, αναλόγως του 

2. Ο Οργανισμός υποβάλλει τη γνώμη του 
εντός δύο μηνών στη ρυθμιστική αρχή ή 
στην Επιτροπή, αναλόγως του ποιος 
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ποιος αιτήθηκε τη γνωμοδότηση, και στη 
ρυθμιστική αρχή που έχει λάβει την 
επίμαχη απόφαση.

αιτήθηκε τη γνωμοδότηση, και στη 
ρυθμιστική αρχή που έχει λάβει την 
επίμαχη απόφαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συντομότερη προθεσμία.

Τροπολογία 520
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22ε – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το εν 
λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.
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Τροπολογία 521
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της 
Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 
δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και παραγώγων της 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση της εθνικής αρχής ανταγωνισμού 
και της Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε 
έτη, τα απαραίτητα δεδομένα που 
αφορούν όλες τις αγοραπωλησίες 
συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και παραγώγων της με πελάτες 
χονδρικής και διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προς τήρηση αρχεία αποτελούν ευαίσθητες από οικονομική άποψη πληροφορίες που δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών που απλώς τηρούνται στο αρχείο και αυτών που πρέπει να δημοσιευτούν. Το 
άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. Τούτο θα 
πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 522
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της 
Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση της εθνικής αρχής ανταγωνισμού 
και της Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε 
έτη, τα δεδομένα που αφορούν όλες τις 
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δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και παραγώγων της 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς.

αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και παραγώγων της 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική 
τήρηση αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. 
Τούτο θα πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 523
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
των σχετικών συναλλαγών, όπως λόγου 
χάρη οι κανόνες για τη διάρκεια, την 
παράδοση και την εκκαθάριση, η 
ποσότητα, η ημερομηνία και η ώρα 
εκτέλεσης και οι τιμές συναλλαγής και ο 
τρόπος ταυτοποίησης του εκάστοτε πελάτη 
χονδρικής, καθώς λεπτομερή στοιχεία 
όλων των εκκρεμών συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
παραγώγων της.

2. Τα δεδομένα δύνανται να
περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
σχετικών συναλλαγών, όπως λόγου χάρη 
οι κανόνες για τη διάρκεια, την παράδοση 
και την εκκαθάριση, η ποσότητα, η 
ημερομηνία και η ώρα εκτέλεσης και οι 
τιμές συναλλαγής και ο τρόπος 
ταυτοποίησης του εκάστοτε πελάτη 
χονδρικής, καθώς λεπτομερή στοιχεία 
όλων των εκκρεμών συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
παραγώγων της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική 
τήρηση αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. 
Τούτο θα πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.
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Τροπολογία 524
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
των σχετικών συναλλαγών, όπως λόγου 
χάρη οι κανόνες για τη διάρκεια, την 
παράδοση και την εκκαθάριση, η 
ποσότητα, η ημερομηνία και η ώρα 
εκτέλεσης και οι τιμές συναλλαγής και ο 
τρόπος ταυτοποίησης του εκάστοτε πελάτη 
χονδρικής, καθώς λεπτομερή στοιχεία 
όλων των εκκρεμών συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
παραγώγων της.

2. Τα δεδομένα δύνανται να
περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
σχετικών συναλλαγών, όπως λόγου χάρη 
οι κανόνες για τη διάρκεια, την παράδοση 
και την εκκαθάριση, η ποσότητα, η 
ημερομηνία και η ώρα εκτέλεσης και οι 
τιμές συναλλαγής και ο τρόπος 
ταυτοποίησης του εκάστοτε πελάτη 
χονδρικής, καθώς λεπτομερή στοιχεία 
όλων των εκκρεμών συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
παραγώγων της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προς τήρηση αρχεία αποτελούν ευαίσθητες από οικονομική άποψη πληροφορίες που δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών που απλώς τηρούνται στο αρχείο και αυτών που πρέπει να δημοσιευτούν. Το 
άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. Τούτο θα 
πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 525
Werner Langen

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

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συντελεστές της αγοράς 
ή συγκεκριμένες συναλλαγές. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική 
τήρηση αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. 
Τούτο θα πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 526
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συντελεστές της αγοράς 
ή συγκεκριμένες συναλλαγές. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 

Διαγράφεται
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στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προς τήρηση αρχεία αποτελούν ευαίσθητες από οικονομική άποψη πληροφορίες που δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών που απλώς τηρούνται στο αρχείο και αυτών που πρέπει να δημοσιευτούν. Το 
άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. Τούτο θα 
πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συντελεστές της αγοράς 
ή συγκεκριμένες συναλλαγές. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο θα έπρεπε να προτείνει γενικούς κανόνες για την τήρηση αρχείων. Δεν θα 
έπρεπε να φθάνει στο σημείο να προβλέπει ότι όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση 
όλων των αρχών που ενδέχεται να αποφασίσουν ενδεχομένως να τα δημοσιεύσουν. Σήμερα, οι 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται μόνο σε περίπτωση που  η αρχή 
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ανταγωνισμού κινήσει διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της τήρησης 
αρχείων και της αποστολής και δημοσίευσης των πληροφοριών.

Τροπολογία 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

3. Με στόχο τη βελτίωση των γενικών 
ρυθμίσεων περί διαφάνειας, η ρυθμιστική 
αρχή δύναται να αποφασίσει να θέσει στη 
διάθεση των συμμετεχόντων στην αγορά 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της 
από τις επιχειρήσεις προμήθειας, υπό τον 
όρο ότι δεν κοινοποιεί εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συντελεστές της αγοράς ή 
συγκεκριμένες συναλλαγές. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικά 
μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το χαρακτήρα και το σκοπό 
της κοινοποίησης των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει η ρυθμιστική αρχή, προκειμένου να 
αποφεύγεται οιαδήποτε τυχόν διακριτική ή ακόμη και μεροληπτική μεταχείριση από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή κατά την αποκάλυψη των πληροφοριών.

Τροπολογία 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

3. Η ρυθμιστική αρχή αναφέρει το 
αποτέλεσμα των ερευνών της ή το αίτημά 
της προς τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν 
κοινοποιούνται εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα τηρείται και η εμπορική εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία 530
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές όπου να ορίζονται οι μέθοδοι και 
οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

 Οι εξουσίες που προτείνει η Επιτροπή για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών μέσω της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο περιορίζουν σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πρέπει να απορριφθούν.

Τροπολογία 531
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές όπου να ορίζονται οι μέθοδοι και 
οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική 
τήρηση αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. 
Τούτο θα πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.
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Τροπολογία 532
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές όπου να ορίζονται οι μέθοδοι και 
οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προς τήρηση αρχεία αποτελούν ευαίσθητες από οικονομική άποψη πληροφορίες που δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών που απλώς τηρούνται στο αρχείο και αυτών που πρέπει να δημοσιευτούν. Το 
άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. Τούτο θα 
πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 533
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές όπου να ορίζονται οι μέθοδοι και 
οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων. Τα 
εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση για τις κατευθυντήριες γραμμές, δεδομένου ότι δεν είναι σαφές 
με ποιο τρόπο θα μπορούν να διαμορφώνονται οι εν λόγω λεπτομέρειες στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 534
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όπου 
να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί 
για την τήρηση αρχείων καθώς και ο 
μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης 
των δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται 
να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
όπου ορίστηκαν οι μέθοδοι και οι 
μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων καθώς 
και ο μορφότυπος και το περιεχόμενο 
τήρησης των δεδομένων. Τα εν λόγω 
μέτρα, που αποσκοπούν στη τροποποίηση 
μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, τροποποιούνται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
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αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 3. αναφέρεται στο άρθρο 27β, παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 535
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρήσεων προμήθειας 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς, μόνον μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
προβλέπονται στη παράγραφο 4.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική 
τήρηση αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. 
Τούτο θα πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.
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Τροπολογία 536
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρήσεων προμήθειας 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς, μόνον μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
προβλέπονται στη παράγραφο 4.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προς τήρηση αρχεία αποτελούν ευαίσθητες από οικονομική άποψη πληροφορίες που δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών που απλώς τηρούνται στο αρχείο και αυτών που πρέπει να δημοσιευτούν. Το 
άρθρο 22 στ θα πρέπει απλώς να περιγράφει τους όρους πλαίσιο για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων χωρίς να επισημαίνει το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών. Τούτο θα 
πρέπει να γίνεται μέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 537
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρήσεων προμήθειας 
με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς, μόνον μετά την 
έκδοση από την Επιτροπή των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 

Διαγράφεται
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προβλέπονται στη παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το άρθρο 22στ, παράγραφος 2 περιγράφει με επαρκή σαφήνεια τα στοιχεία που 
τηρούνται στα αρχεία, δεν χρειάζονται περαιτέρω ειδικές κατευθύνσεις.

Τροπολογία 538
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρήσεων προμήθειας με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, μόνον μετά την
έκδοση από την Επιτροπή των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
προβλέπονται στη παράγραφο 4.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρήσεων προμήθειας με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, μόνον μετά την
έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών που 
προβλέπονται στη παράγραφο 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 539
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Άρθρο 22στ α
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22γ (3) 
(β), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
δύνανται να επιβάλουν στους χρήστες του 
δικτύου για τους οποίους έχει 
διαπιστωθεί ότι διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στην αγορά, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 22η:
(α) υποχρεώσεις για τη διασφάλιση 
διαφάνειας ως προς τη δημοσίευση 
συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως 
πληροφοριών λογιστικού χαρακτήρα, 
τεχνικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων 
στοιχείων των συμβάσεων 
αγοραπωλησίας, όρων και προϋποθέσεων 
για τον εφοδιασμό και την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, και των τιμών·
(β) εάν ο χρήστης του δικτύου μεροληπτεί 
έναντι των συμβαλλομένων του όσον 
αφορά τις ίδιες συναλλαγές, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή δύναται να επιβάλει 
υποχρέωση εξασφάλισης ίσης 
μεταχείρισης, όπως, συγκεκριμένα, 
κατάργηση οιασδήποτε μείζονος ρήτρας 
της σύμβασης που κρίνεται μεροληπτική, 
περιλαμβανομένων των πληρωμών, των 
προθεσμιών πληρωμής, μεροληπτικών 
όρων και τεχνικών αγοραπωλησίας, και 
να εξαιρέσει οιαδήποτε ρήτρα της 
σύμβασης βάσει της οποίας η σύναψη της 
σύμβασης υπόκειται στην ανάληψη 
οιασδήποτε δέσμευσης η οποία, εκ της 
φύσεώς της ή σε σχέση με τη συνήθη 
συμβατική πρακτική, δεν αποτελεί τμήμα 
του αντικειμένου της σύμβασης·
(γ) εάν η έλλειψη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού συνεπάγεται ότι ο χρήστης 
του δικτύου διατηρεί τις τιμές σε 
υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό επίπεδο, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να 
επιβάλει υποχρεώσεις για προσωρινούς 
ελέγχους των τιμών, περιλαμβανομένων 
υποχρεώσεων για συνδυασμό των τιμών 
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με το κόστος και υποχρεώσεων όσον 
αφορά τα συστήματα κοστολόγησης και 
τιμολόγησης· κατά την επιβολή της 
υποχρέωσης χρήσης μηχανισμών 
τιμολόγησης που αντικατοπτρίζουν το 
κόστος, ο έλεγχος των τιμών βασίζεται 
στο κόστος με το οποίο έχει επιβαρυνθεί ο 
χρήστης συστήματος για την παραγωγή 
και τις επενδύσεις, περιλαμβανομένης 
κατάλληλης απόδοσης της εν λόγω 
επένδυσης υπό κανονικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον·  
2. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να 
επιβάλει απαγόρευση σε χρήστες του 
δικτύου με σημαντική ισχύ στην αγορά 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 22η (1) και 
αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 22η:
(α) για την επιβολή υπερβολικών τιμών 
στους ανταγωνιστές συναφών 
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που 
αποτελούν τμήμα κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2·
(β) για τον καθορισμό αδικαιολόγητα 
χαμηλών τιμών σε σύγκριση με τις τιμές 
που χρεώνουν οι αποτελεσματικοί 
ανταγωνιστές·
(γ) για αδικαιολόγητη προτίμηση 
συγκεκριμένων καταναλωτών· ή
(δ) για αδικαιολόγητη δεσμοποίηση 
υπηρεσιών.
3. Προβλέπεται μηχανισμός άσκησης 
προσφυγής με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων άσκησης προσφυγής 
δυνάμει του κοινοτικού και του εθνικού 
δικαίου. Η άσκηση προσφυγής δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο εθνικός ρυθμιστής εκτιμά ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχεί 
ένας ή περισσότεροι χρήστες του δικτύου , πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει μέτρα που θα 
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διασφαλίζουν ότι η αγορά παρέχει οφέλη στον τελικό χρήστη, ενώ παράλληλα καθίσταται 
ανταγωνιστικότερη. Παράλληλα πρέπει να προβλεφθεί μηχανισμός άσκησης προσφυγής.

Τροπολογία 540
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Άρθρο 22στ β
1. Προκειμένου να προαχθεί ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, 
ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης και να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
χρηστών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ανάλυση της αγοράς στην 
αγορά για τους πελάτες χονδρικής, τους 
τελικούς καταναλωτές και τις βοηθητικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το επίπεδο ουσιαστικού ανταγωνισμού 
στη σχετική αγορά.
2. Εάν ο ανταγωνισμός σε κάποια από τις 
καθορισμένες αγορές δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν 
κατά πόσον η θέση κάποιου χρήστη του 
δικτύου ισοδυναμεί με δεσπόζουσα, 
δηλαδή θέση οικονομικής ισχύος που του 
παρέχει την εξουσία να ενεργεί, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους 
ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους 
δυνητικούς του πελάτες.  Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν τα 
συμπεράσματα της ανάλυσής τους στις 
επίσημες ιστοθέσεις τους.
3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εντοπισμού των χρηστών του δικτύου που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά 
και με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
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νομοθεσίας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη:
(α) την παρουσία  φορέα εκμετάλλευσης 
χρήστη δικτύου στη γεωγραφική περιοχή 
μιας συγκεκριμένης αγοράς και στις 
στενά συνδεδεμένες αγορές, όπου οι 
δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι 
τέτοιοι που επιτρέπουν η ισχύς στην 
αγορά που διαθέτει μία αγορά να επιδρά 
στην άλλη αγορά, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η ισχύς στην αγορά του εν 
λόγω φορέα·
(β) το μέγεθος του χρήστη του δικτύου 
και το μερίδιό του στην αγορά·
(γ) το πεδίο δραστηριοτήτων του χρήστη 
του δικτύου και των εταιριών που 
ελέγχονται από αυτόν και των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας που ελέγχει 
το χρήστη του δικτύου, η κάθετη 
ολοκλήρωση και τα ενιαία 
χαρακτηριστικά των καθορισμένων 
αγορών από άποψη δεσμών, 
διαφοροποίησης προϊόντων, και το πεδίο 
των αγαθών και υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε δέσμες·
(δ) την ύπαρξη φραγμών στην είσοδο 
στην αγορά, την ανάπτυξη και την 
εξάπλωση·
(ε) την έλλειψη ή το χαμηλό επίπεδο 
αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης·
(στ) την έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
(ζ) τις οικονομίες κλίμακας και τη 
δραστηριότητα.
4. Το αργότερο 2 έτη μετά 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 ] 
και ανά τρία έτη από την προηγούμενη 
αναθεώρηση, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές διενεργούν ανάλυση της αγοράς 
στις σχετικές αγορές. Οιοσδήποτε 
διαχειριστής του δικτύου δύναται να 
ζητήσει ανάλυση της αγοράς  νωρίτερα 
εφόσον οι όροι του ανταγωνισμού στην 
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οικεία αγορά έχουν μεταβληθεί 
σημαντικά και εάν έχει παρέλθει 
τουλάχιστον ένα έτος από τη δημοσίευση 
των συμπερασμάτων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2. Τυχόν άρνηση 
διεξαγωγής συμπληρωματικής ανάλυσης 
της αγοράς αιτιολογείται δεόντως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιρρεπής σε προβλήματα 
ανταγωνισμού δεδομένων του επιπέδου συγκέντρωσης, της κάθετης ολοκλήρωσης και της 
περιπλοκότητας των προσφορών. Επιπλέον, τα δομικά χαρακτηριστικά του τομέα - φυσικό 
μονοπώλιο και το γεγονός ότι οι επενδύσεις μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά αυτά μόνο μετά 
παρέλευση 10 ετών - επιτάσσουν να δοθεί η δυνατότητα στους ρυθμιστές να παρεμβαίνουν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Κατ' αναλογία με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι ρυθμιστές 
πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ανάλυση της αγοράς και να αποφαίνονται κατά 
πόσον ένας χρήστης του δικτύου κατέχει ή όχι δεσπόζουσα θέση.

Τροπολογία 541
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 13α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο άρθρο 26, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τις 
διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙΙ,  IV, V, VI, 
και VII. Η αρχή της πρόσβασης τρίτων 
μερών δεν επηρεάζεται από τις εν λόγω 
εξαιρέσεις. Επιπλέον, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να παρεμποδίζουν το έργο των 
δημόσιων συστημάτων διανομής."

Or. xm

(Προσθήκη νέας παραγράφου2 α στο άρθρο 26 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κανόνων για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
δεδομένου ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για τη χρήση από βιομηχανικούς καταναλωτές εντός 
του συγκεκριμένου τομέα.

Τροπολογία 542
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο άρθρο 26, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τις 
διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙΙ,  IV, V, VI, 
και VII. Η αρχή της πρόσβασης τρίτων 
μερών δεν επηρεάζεται από τις εν λόγω 
εξαιρέσεις. Επιπλέον, οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να παρεμποδίζουν το έργο των 
δημόσιων συστημάτων διανομής."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου2 α στο άρθρο 26 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σήμερα οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν 
χρειάζεται να συμμορφώνονται σε μια σειρά υποχρεώσεων σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου 
σε όλα τα κράτη μέλη. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει επίσημα τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια δικαίου. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση των βιομηχανικών 
δικτύων ενέργειας είναι σημαντική, δεδομένου ότι εξασφαλίζει αναλογικές προσπάθειες χωρίς 
να υπονομεύει τους στόχους της ελευθέρωσης. Τούτο δεν θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των 
τελικών καταναλωτών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τυπικά, είναι λίγοι οι ανεξάρτητοι 
τελικοί καταναλωτές που τροφοδοτούνται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 - στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 28, παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"(ηα) οι μηχανισμοί ενσωμάτωσης 
οιουδήποτε περιβαλλοντικού κόστους, και 
όχι μόνο αυτού που αφορά την αλλαγή του 
κλίματος, στις ενεργειακές τιμές και οι 
επιπτώσεις τους στην επιλογή καυσίμου."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου στο άρθρο 28, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 28, παράγραφος 3, το 
τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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"Μέχρι τις [ημερομηνία μεταφοράς της 
οδηγίας συν πέντε χρόνια] η Επιτροπή 
εξετάζει τις διατάξεις που διέπουν το 
διαχωρισμό των συστημάτων μεταφοράς 
και την επίδρασή τους στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εξετάζει, ειδικότερα, κατά πόσον η 
επιλογή για αποτελεσματικό και 
αποδοτικό διαχωρισμό που ορίζει το 
άρθρο 8γ απεδείχθη αποτελεσματική για 
την εξασφάλιση δίκαιου και 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματα 
της μελέτης στο πλαίσιο της έκθεσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η έκθεση 
αυτή εξετάζει, ειδικότερα, την ανάγκη 
υποβολής από πλευράς Επιτροπής τυχόν 
τροποποιήσεων στην παρούσα οδηγία και 
κατά πόσον το άρθρο 8 πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτικό για όλα τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιος 
και αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το συμπέρασμα ως προς το εάν είναι 
αναγκαία ή όχι τροποποίηση, συνοδεύεται 
από λεπτομερές σκεπτικό. H έκθεση 
συνοδεύεται από πρόταση αναθεώρησης, 
εφόσον απαιτείται."

Or. en

/Αντικατάσταση του άρθρου 28, παράγραφος 3, εδάφιο 3 της οδηγίας 2003/54/EΚ)

Αιτιολόγηση

Με την αλλαγή αυτή ζητείται από την Επιτροπή να προχωρήσει σε διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης όσον αφορά την επίπτωση των διατάξεων περί διαχωρισμού και ειδικότερα την 
επιτυχία του αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση και να προτείνει, όπου χρειάζεται, τις αναγκαίες αλλαγές 
στην οδηγία, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο αποδοτικός και αποτελεσματικός διαχωρισμός 
υπήρξε ανεπαρκής.
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Τροπολογία 545
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 14, στοιχείο γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα Α - σημείο (α) - εισαγωγικό μέρος και εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Το παράρτημα Α, σημείο α, πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως 
εξής:
"α) έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν 
σύμβαση με τον προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας και, επιπλέον, με το διαχειριστή 
του συστήματος διανομής όπου 
ενδείκνυται, στην οποία καθορίζονται, 
όπου ενδείκνυται, για κάθε τύπο 
σύμβασης:
- η ταυτότητα και η διεύθυνση της 
επιχείρησης,
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας των 
εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η προθεσμία ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το δεύτερο εδάφιο: η ποιότητα της προμήθειας αποτελεί βασικό δικαίωμα σε μια 
ανταγωνιστική αγορά. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί ήδη σαφές στο σημείο αυτό ότι η 
"ποιότητα" αφορά τόσο τις εμπορικές όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές (που θα καθοριστούν 
εν καιρώ στο πλέον κατάλληλο επίπεδο). Η "αρχική σύνδεση" αποτελεί στην ουσία ένα πολύ 
περιθωριακό ζήτημα - σημαίνει την πρώτη φορά που ένας χώρος συνδέεται με το δίκτυο 
διανομής.

Τροπολογία 546
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 14, στοιχείο γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα Α - σημείο (α) - εισαγωγικό μέρος και εδάφια 1 και 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Το Παράρτημα Α, στοιχείο α), 
πρώτη και δεύτερη περίπτωση, 
αντικαθίσταται από τα εξής:
(α) έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν 
σύμβαση με τον προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας και, επιπλέον, με το διαχειριστή 
του συστήματος διανομής όπου 
ενδείκνυται, στην οποία καθορίζονται, 
όπου ενδείκνυται, για κάθε τύπο 
σύμβασης:
- η ταυτότητα και η διεύθυνση της 
επιχείρησης·
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας των 
εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η προθεσμία ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρησιμεύει στη διευκρίνιση και τον προσδιορισμό ορισμένων όρων οι οποίοι 
στην πράξη αποδείχθηκαν ασαφείς. Με τον όρο "ποιότητα υπηρεσιών" από μόνο του πρέπει να 
καθίσταται σαφές ότι η "ποιότητα" αφορά τόσο τις εμπορικές όσο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές (που θα καθοριστούν εν καιρώ στο πλέον κατάλληλο επίπεδο). Η "αρχική 
σύνδεση" αποτελεί στην ουσία ένα πολύ περιθωριακό ζήτημα - σημαίνει την πρώτη φορά που 
ένας νεόδμητος χώρος συνδέεται με το δίκτυο διανομής.

Τροπολογία 547
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 14, στοιχείο γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (α) - δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Το Παράρτημα Α, στοιχείο α), 
δεύτερη περίπτωση, αντικαθίσταται από 
τα εξής:
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"- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας των
εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η προθεσμία ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας·"

Or. en

(Αλλαγές στη διατύπωση του παραρτήματος Α, στοιχείο (α), περίπτωση 2  της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα "επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών" αφορούν τόσο τις 
εμπορικές όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές. "Η χρονική στιγμή έναρξης της σύνδεσης" είναι 
πολύ περιοριστικός όρος και πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης.

Τροπολογία 548
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 14, στοιχείο δ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14δ) Το παράρτημα Α, στοιχείο (γ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"γ) λαμβάνουν διαφανείς, ανεξάρτητες 
και βασιζόμενες στα ίδια κριτήρια
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες 
τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους 
συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των 
υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·"

Or. en

(Αλλαγές στη διατύπωση του παραρτήματος Α, στοιχείο (γ), της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)
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Τροπολογία 549
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ε) Το παράρτημα Α, στοιχείο (δ) 
αντικαθίσταται από τα εξής: 
«δ) προκειμένου να μη γίνονται 
διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων πελατών, 
έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των 
μεθόδων πληρωμής, στις οποίες πρέπει 
να περιλαμβάνονται προπληρωμένοι 
μετρητές και συστήματα υπολογισμού 
τιμολογίων χωρίς χρέωση όπου αυτό είναι 
εφαρμόσιμο. Οιαδήποτε διαφορά στους 
όρους και στις προϋποθέσεις θα 
αντανακλά τις δαπάνες που φέρει ο 
προμηθευτής των διαφόρων
συστημάτων πληρωμών και δεν θα είναι 
δυσανάλογη. Οι γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις πρέπει να είναι δίκαιοι και 
διαφανείς. Πρέπει να διατυπώνονται σε 
σαφή και κατανοητή γλώσσα. Οι 
πελάτες πρέπει να προστατεύονται από 
τις αθέμιτες και παραπλανητικές 
μεθόδους πώλησης περιλαμβανομένων 
μη συμβατικών εμποδίων που 
επιβάλλονται από τον έμπορο ηλεκτρικής 
ενέργειας·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του στοιχείου (δ) του παραρτήματος Α της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
την προσθήκη νέων στοιχείων)

Τροπολογία 550
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (δ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ε) Το παράρτημα Α, στοιχείο (δ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"(δ) έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής 
των μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων 
πελατών. Οι γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις πρέπει να είναι δίκαιοι και 
διαφανείς.  Πρέπει να διατυπώνονται σε 
σαφή και κατανοητή γλώσσα.  Οι 
πελάτες πρέπει να προστατεύονται από 
τις αθέμιτες και παραπλανητικές 
μεθόδους πώλησης περιλαμβανομένων 
μη συμβατικών εμποδίων που 
επιβάλλονται από τον έμπορο ηλεκτρικής 
ενέργειας·"

Or. en

(Αλλαγή στη διατύπωση του παραρτήματος Α, στοιχείο (δ), της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας από μεθόδους πληρωμής που τους θέτουν σε άδικη και 
μειονεκτική θέση έχουν οι ευάλωτοι πελάτες. 

Τροπολογία 551
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσής τους και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 

(η) έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν 
προμηθευτή. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται 
ώστε να είναι εφικτή η πραγματική 
μετακίνηση του πελάτη σε άλλο 
προμηθευτή και δύνανται να παρέχουν σε 
οιαδήποτε επιχείρηση κατέχει άδεια 
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χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τον μορφότυπο των δεδομένων και τη 
διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

προμήθειας πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα.  Για την υπηρεσία αυτή δεν 
υπάρχει επιπλέον χρέωση. Το μέρος που 
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση δεδομένων 
ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα παροχής 
δεδομένων απευθείας σε μια επιχείρηση η 
οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 
πελάτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχει συμφωνία ως προς το είδος των 
δεδομένων που απαιτούνται ώστε να είναι 
εφικτή η πραγματική μετακίνηση του 
πελάτη σε άλλο προμηθευτή, 
καθορισμένη διαδικασία μετακίνησης του 
πελάτη και ότι τα δεδομένα παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως στον πελάτη. Ο 
προμηθευτής τηρεί τουλάχιστον ακριβή 
μηνιαία δεδομένα χρήσης με τη χρήση 
ευφυών μετρητών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη, αλλά πριν από το 2020, 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης ευφυών 
μετρητών. Τα δεδομένα που 
συγκεντρώνονται με αυτό τον τρόπο 
διατίθενται στον πελάτη κατόπιν 
αιτήσεως σε κατανοητό μορφότυπο και 
με επιβάρυνση που αντικατοπτρίζει την 
παρεχόμενη υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 552
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσής τους και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 

(η) έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν 
προμηθευτή. Σε περίπτωση που για τη 
διαδικασία αλλαγής προμηθευτή 
απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο εφοδιασμού, τα δεδομένα 
μετρητών ή το τυπικό σύνολο 
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τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 
χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην 
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τον μορφότυπο των δεδομένων και τη
διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω
υπηρεσία.

χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την δωρεάν παροχή των εν λόγω 
πληροφοριών σε κάθε επιχείρηση στην 
οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές.  Το μέρος που είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση δεδομένων 
οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα 
στην επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υπάρχει 
τυποποιημένος μορφότυπος των 
δεδομένων και διαδικασία για την 
πρόσβαση των προμηθευτών και, όταν 
απαιτείται, των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν υπάρχει ρητή πρόσθετη 
επιβάρυνση του καταναλωτή για την 
ειδική αυτή υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επικεντρώνεται στην εξασφάλιση στο νέο προμηθευτή όλων των δεδομένων που 
απαιτούνται για τη διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε άλλο προμηθευτή και όχι στα 
συστήματα μέσω των οποίων παρέχονται τα δεδομένα αυτά στον πελάτη.  Σε μια ανταγωνιστική 
αγορά, οιοδήποτε πρόσθετο κόστος τελικά καταλήγει να επιβαρύνει το λογαριασμό του πελάτη.  
Η αλλαγή διατύπωσης διευκρινίζει την πρόθεση.

Τροπολογία 553
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 

«(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και χωρίς 
χρέωση, να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε 
προμηθευτή την πρόσβαση στα δεδομένα 
μετρητών που τους αφορούν. Το μέρος που 
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση δεδομένων 
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για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 
χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην 
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
έναν εύληπτο μορφότυπο των δεδομένων 
και τη διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

οφείλει να ικανοποιεί όλες τις 
αιτιολογημένες αιτήσεις για την παροχή 
των δεδομένων αυτών. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν έναν εύληπτο μορφότυπο των 
δεδομένων και τη διαδικασία για την 
πρόσβαση των προμηθευτών και των 
καταναλωτών στα δεδομένα. Οι 
ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν κάθε 
κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η εν 
λόγω υπηρεσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλες οι αιτήσεις για την παροχή δεδομένων πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Πρέπει επίσης να 
καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι θα αναγνωρίζεται το υψηλό κόστος των ΤΠ 
και του λογιστικού συστήματος.

Τροπολογία 554
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 
χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην 
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τον μορφότυπο των δεδομένων και τη 
διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω
υπηρεσία.

(η) έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν 
προμηθευτή. Σε περίπτωση που για τη 
διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε 
άλλο προμηθευτή απαιτούνται 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο 
εφοδιασμού, τα δεδομένα μετρητών ή το 
τυπικό σύνολο χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την δωρεάν παροχή 
των εν λόγω πληροφοριών σε κάθε 
επιχείρηση στην οποία επιτρέπεται η 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Το 
μέρος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
δεδομένων οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω 
δεδομένα στην επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι υπάρχει τυποποιημένος 
μορφότυπος των δεδομένων και 
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διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και, όταν απαιτείται, των 
καταναλωτών στα δεδομένα. Δεν υπάρχει 
ρητή πρόσθετη επιβάρυνση του 
καταναλωτή για την ειδική αυτή
υπηρεσία.

Or. en

Justification

Τροπολογία που επικεντρώνεται στην άμεση εξασφάλιση στο νέο προμηθευτή όλων των 
δεδομένων που απαιτούνται για τη διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε άλλο προμηθευτή. Οι 
προμηθευτές δεν πρέπει κατ' ανάγκη να διαθέτουν άδεια και, μολονότι κατά κανόνα ο νέος 
προμηθευτής είναι αυτός που χρειάζεται τα δεδομένα μετρητών, τα συστήματα μετακίνησης σε 
άλλο προμηθευτή ενδέχεται να απαιτούν τη μεταβίβαση των δεδομένων σε κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένη τρίτη επιχείρηση μέτρησης και όχι στον προμηθευτή.  Σε μια ανταγωνιστική 
αγορά, οιοδήποτε πρόσθετο κόστος τελικά καταλήγει να επιβαρύνει το λογαριασμό του πελάτη.

Τροπολογία 555
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 
χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην 
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον 
μορφότυπο των δεδομένων και τη 
διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε
εγκεκριμένη επιχείρηση προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν. Το μέρος που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση δεδομένων οφείλει να 
χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα στην 
επιχείρηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον 
μορφότυπο των δεδομένων και τη 
διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Αυστρία, οι προμηθευτές δεν χρειάζονται άδεια για την άσκηση 
της δραστηριότητάς τους.

Τροπολογία 556
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μηνιαίος λογαριασμός μπορεί να υποβάλλεται μόνο μετά από κατάλληλη μεταβατική περίοδο. 
Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καθιερωθεί παντού η εξ αποστάσεως μέτρηση της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης, ο μηνιαίος λογαριασμός θα δωδεκαπλασιάσει το λογιστικό κόστος. Τούτο θα έχει 
ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή και δεν θα επιτρέψει 
την πρόσβαση στην αγορά νέων προμηθευτών οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται με στενά 
περιθώρια.

Τροπολογία 557
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα διαγράφεται
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σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει καθιερωθεί έως σήμερα παντού η εξ αποστάσεως μέτρησης της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης, ο μηνιαίος λογαριασμός θα δωδεκαπλασιάσει το λογιστικό κόστος. 
Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή και δεν 
θα επιτρέψει την πρόσβαση στην αγορά νέων προμηθευτών οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται 
με στενά περιθώρια. Ο μηνιαίος λογαριασμός μπορεί, ως εκ τούτου, να υποβάλλεται μόνο μετά 
από κατάλληλη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 558
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

i) ενημερώνεται καταλλήλως σχετικά με 
την πραγματική κατανάλωση και το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αρκετά 
συχνά ώστε να μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
δέουσα προσοχή δίδεται στην οικονομική 
αποδοτικότητα αυτών των μέτρων. Δεν 
επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του παραρτήματος πρέπει να συμβαδίζει με την οδηγία 2006/32/ΕΚ για την 
ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή θα 
είχε ως συνέπεια αδικαιολόγητο κόστος.
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Τροπολογία 559
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος του αερίου / της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω
υπηρεσία.

i) ενημερώνεται καταλλήλως και σε 
τακτική βάση σχετικά με την πραγματική 
κατανάλωσή του και τις τιμές του αερίου 
/ της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει 
ρητή πρόσθετη επιβάρυνση του 
καταναλωτή για την ειδική αυτή
υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 560
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

i) ενημερώνεται καταλλήλως σχετικά με 
την πραγματική κατανάλωση και το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αρκετά 
συχνά ώστε να μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
δέουσα προσοχή δίδεται στην οικονομική 
αποδοτικότητα αυτών των μέτρων. Δεν 
επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση να προστεθεί η ακόλουθη πρόταση: «Οι πληροφορίες θα δοθούν στο πλαίσιο 
επαρκούς χρονικού πλαισίου που να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του εξοπλισμού μετρήσεων 
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του πελάτη και το εν λόγω προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας.»

Τροπολογία 561
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

i) ενημερώνεται καταλλήλως και σε 
τακτική βάση σχετικά με την πραγματική 
κατανάλωση και τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν κάθε κόστος με το οποίο 
επιβαρύνεται η εν λόγω υπηρεσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την κατανάλωση και 
τις τιμές, δεν υπάρχει λόγος να ορισθεί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την παροχή αυτού του 
είδους των πληροφοριών. Για μια γενική μετάβαση στην έξυπνη μέτρηση της κατανάλωσης 
απαιτείται ειδικό πλαίσιο· χρειάζεται, για παράδειγμα, να εξασφαλιστούν κατάλληλα 
χρονοδιαγράμματα και να αναγνωρισθεί το συναφές κόστος ως κόστος του δικτύου, έτσι ώστε 
να αντικατοπτρίζεται στα τιμολόγια δικτύου.

Τροπολογία 562
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 

i) ενημερώνεται σχετικά με την 
πραγματική κατανάλωση και το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας αρκετά συχνά ώστε 
να μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος την 
κατανάλωσή του. Δεν υπάρχει ρητή
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καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία. πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για 
την ειδική αυτή υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απαίτηση για μηνιαία ενημέρωση των πελατών είναι αδικαιολόγητα 
περιοριστική και ενδεχομένως δυσανάλογη δεδομένου του υψηλού κόστους των λύσεων που 
αφορούν τη μέτρηση.

Επιπλέον, το θέμα έχει ήδη καλυφθεί με το άρθρο 13 της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες. 
Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οιοδήποτε πρόσθετο κόστος τελικά καταλήγει να επιβαρύνει το 
λογαριασμό του πελάτη. Η αλλαγή διατύπωσης διευκρινίζει την πρόθεση.

Τροπολογία 563
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

i) ενημερώνεται σχετικά με την 
πραγματική κατανάλωσή του και το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αρκετά 
συχνά ώστε να μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος 
την κατανάλωσή του. Δεν υπάρχει ρητή
πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για 
την ειδική αυτή υπηρεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απαίτηση για μηνιαία ενημέρωση των πελατών είναι αδικαιολόγητα 
περιοριστική και ενδεχομένως δυσανάλογη δεδομένου του υψηλού κόστους των λύσεων που 
αφορούν τη μέτρηση. Επιπλέον, το θέμα έχει ήδη καλυφθεί με το άρθρο 13 της οδηγίας για τις 
ενεργειακές υπηρεσίες.  Για το λόγο αυτό, η διατύπωση πρέπει να ευθυγραμμίζεται στενά με την 
οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες για να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη/σύγκρουση 
απαιτήσεων ως προς το θέμα αυτό. 
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Τροπολογία 564
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο 
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.»

ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, 
ενώ η διαδικασία δεν διαρκεί 
περισσότερο από ένα μήνα από τη στιγμή 
που παρέχονται όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες και συνάπτεται η σύμβαση 
μεταξύ του πελάτη και του νέου 
προμηθευτή έως την πραγματική 
ημερομηνία μετακίνησης του πελάτη σε 
άλλο προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε άλλο προμηθευτή δεν πρέπει να χρειάζεται 
δυσανάλογη και προσπάθεια και χρόνος εκ μέρους του πελάτη. Ως εκ τούτου, απαιτείται 
προθεσμία για τη διαδικασία μετακίνησης. 

Η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη και δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος άσκοπης 
παράτασης από οιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διάρκεια της διαδικασίας μετακίνησης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις αλλά δεν μπορεί να συνιστά εμπόδιο που θα 
μπορούσε να αποτρέψει τους πελάτες να αλλάξουν προμηθευτή και να παγώσει τα μερίδια της 
αγοράς προς όφελος κατεστημένων προμηθευτών.

Τροπολογία 565
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο 

ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, 
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δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.»

ενώ η διαδικασία δεν διαρκεί 
περισσότερο από ένα μήνα από τη στιγμή 
που παρέχονται όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες και συνάπτεται η σύμβαση 
μεταξύ του πελάτη και του νέου 
προμηθευτή έως την πραγματική 
ημερομηνία μετακίνησης του πελάτη σε 
άλλο προμηθευτή. Τυχόν λογαριασμός του 
πελάτη στον προγενέστερο προμηθευτή 
εξοφλείται το αργότερο εντός ενός μηνός 
μετά την τελευταία προμήθεια εκ μέρους 
του προγενέστερου προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες μιας ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής ενεργειακής 
αγοράς είναι η εύκολη διαδικασία μετακίνησης των πελατών σε άλλο προμηθευτή. Για το λόγο 
αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει προθεσμία για τη διαδικασία μετακίνησης των πελατών σε 
άλλο προμηθευτή.

Τροπολογία 566
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο 
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.»

(ι) δύναται, με την επιφύλαξη των 
υφιστάμενων συμβάσεων προμήθειας και   
των διακανονισμών ιδιωτικού δικτύου 
(μη βασικά δίκτυα) να αλλάξει 
προμηθευτή οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
του έτους Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη 
πρακτική έτσι ώστε να παρεμβάλλεται 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ της 
μετακίνησης του πελάτη σε άλλο 
προμηθευτή και της έκδοσης του τελικού 
λογαριασμού.
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Or. en

Τροπολογία 567
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο 
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.»

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, 
και ο καταναλωτής δικαιούται τελικό 
λογαριασμό το αργότερο εντός τριών 
μηνών μετά την τελευταία προμήθεια εκ 
μέρους του προγενέστερου προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του παραρτήματος πρέπει να συμβαδίζει με την οδηγία 2006/32/ΕΚ για την 
ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή θα 
είχε ως συνέπεια αδικαιολόγητο κόστος.

Τροπολογία 568
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή αποστέλλεται 
το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
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προγενέστερου προμηθευτή.» προγενέστερου προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μετριαστεί η απαίτηση αυτή προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο 
παλαιός προμηθευτής εξαρτάται, για την τελευταία αυτή μέτρηση, από την επιχείρηση 
διανομής/το νέο προμηθευτή και από τις διαδικασίες που ισχύουν στον τομέα αυτό. 

Τροπολογία 569
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι α) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ια) τυχόν λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή εξοφλείται το 
αργότερο εντός ενός μηνός μετά την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε άλλο προμηθευτή δεν πρέπει να χρειάζεται 
δυσανάλογη και προσπάθεια και χρόνος εκ μέρους του πελάτη. Ως εκ τούτου, απαιτείται 
προθεσμία για τη διαδικασία μετακίνησης. 

Η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη και δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος άσκοπης 
παράτασης από οιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διάρκεια της διαδικασίας μετακίνησης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις αλλά δεν μπορεί να συνιστά εμπόδιο που θα 
μπορούσε να αποτρέψει τους πελάτες να αλλάξουν προμηθευτή και να παγώσει τα μερίδια της 
αγοράς προς όφελος κατεστημένων προμηθευτών.
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Τροπολογία 570
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι α) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) έχει πρόσβαση σε αμερόληπτη 
συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχει 
δωρεάν εξατομικευμένες πληροφορίες για 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τον 
προσφορότερο προμηθευτή, καθώς και 
τις δυνατότητες ως προς την πληρωμή με 
βάση τις ανάγκες του.

Or. en

Τροπολογία 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, οι διατάξεις του νέου 
άρθρου 7α ισχύουν από την ημέρα κατά 
την οποία η παρούσα οδηγία τίθεται σε 
εφαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις 
του νέου άρθρου 7α ισχύουν από την ημέρα κατά την οποία η παρούσα οδηγία τίθεται σε 
εφαρμογή.
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Τροπολογία 572
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη καταργούν κάθε νόμο, 
ρύθμιση και διοικητική διάταξη που 
παρεμποδίζουν οιαδήποτε επιχείρηση 
φυσικού αερίου, ρυθμιστική ή άλλη αρχή 
να εκπληρώσει τα καθήκοντά της ή να 
ασκήσει τις αρμοδιότητες ή τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες αρμοδιότητες ή τα 
καθήκοντά τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία λόγω της εθνικής νομοθεσίας. Η 
τεχνητή ρύθμιση των τιμολογίων από το νόμο, που κατά κανόνα προστατεύεται από την εθνική 
νομοθεσία, ενδέχεται να παρεμποδίζει την εθνική ρυθμιστική αρχή να εξασφαλίσει ότι δεν 
υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις και η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να παρεμποδίζει τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. δημοπράτηση δυναμικότητας αερίου) σε ορισμένα κράτη 
μέλη.  Η εφαρμογή συνεπάγεται επίσης την άρση των εμποδίων αυτού του είδους που 
παρακωλύουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

  

Τροπολογία 573
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν μια οντότητα που ελέγχεται από 
το δημόσιο αναμειγνύεται άμεσα ή 
έμμεσα στην απόκτηση τμημάτων μιας 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, η 
τιμή για το διακανονισμό της συναλλαγής 
κοινοποιείται στην Επιτροπή. Στην εν 
λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνεται η 
υποκείμενη αξία ενεργητικού που έχει 
εκτιμηθεί από διεθνή εταιρία ελέγχου. Η 
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Επιτροπή κάνει χρήση της εν λόγω 
πληροφορίας μόνο για να ασκήσει έλεγχο 
στις κρατικές ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να διασφαλίζονται πραγματικά ίδιοι κανόνες στις κρατικές και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την τυπική 
και πρακτική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα εξασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
προβλέπει η οδηγία.

Τροπολογία 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με βάση δημόσιες διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές και 
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μετά από γνωμοδότηση του Οργανισμού 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας και έξι έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη σκοπιμότητα  
διατήρησης ή τροποποίησης της οδηγίας. 
Οι διάφοροι τρόποι αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που 
ορίζονται στα άρθρα 8α έως 8δ και 10β 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ ελέγχονται ιδίως 
από άποψη αποτελεσματικότητας του 
αντίκτυπού τους στην πρόσβαση στο 
δίκτυο και απαιτούμενων επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα εξασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
προβλέπει η οδηγία.


