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Τροπολογία 275
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 9
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2a. Οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες ορίζονται βάσει 
αντικειμενικών και διαφανών 
κριτηρίων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια στην εσωτερική αγορά αερίου είναι επωφελής όταν εξυπηρετεί τη στήριξη μιας 
λειτουργικής αγοράς.  Οποιαδήποτε επιπρόσθετη απαίτηση για ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να 
σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιχειρηματικά ευαίσθητων πληροφοριών και να μην 
αντίκειται στο δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία 276
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
«1. Κάθε διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει 
τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογη 
ζήτηση διανομής αερίου, θέτοντας σε 
λειτουργία, συντηρώντας και 
αναπτύσσοντας υπό οικονομικούς όρους 
ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό 
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δίκτυο διανομής στην περιοχή που 
καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα 
μέριμνα για το περιβάλλον, και την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΣΔ πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις εκπλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων με 
τον ΔΣΜ.

Τροπολογία 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
«1. Κάθε διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει 
τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογη 
ζήτηση διανομής αερίου, θέτοντας σε 
λειτουργία, συντηρώντας και 
αναπτύσσοντας υπό οικονομικούς όρους 
ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό 
δίκτυο διανομής στην περιοχή που 
καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα 
μέριμνα για το περιβάλλον, και την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.»

Or. en

(Τροποποίηση της υπάρχουσας παραγράφου 1 του Άρθρου 12 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ο ΔΣΔ πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις εκπλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων με 
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τον ΔΣΜ.

Τροπολογία 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 9 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Στο άρθρο 12 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«5a. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και 
η διοίκηση των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής δεν έχουν 
προσωπικά συμφέροντα από την αύξηση 
της ενεργειακής κατανάλωσης.»

Or. en

(Προστίθεται νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το προσωπικό του ΔΣΔ πρέπει να ενδιαφέρεται για την ενεργειακή αποδοτικότητα και όχι να 
επιβραβεύεται για κάθε αύξηση στα επίπεδα κατανάλωσης εντός της ζώνης διανομής τους. 

Τροπολογία 279
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 10 – στοιχείο (βα) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στην παράγραφο 2 το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 1 
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έως 3 στις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου που εξυπηρετούν 
λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους 
πελάτες.»

Or. en

(Τροποποιεί τη διατύπωση της παραγράφου 2, δεύτερο εδάφιο, του Άρθρου 13 της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Σε ολόκληρη τη ρήτρα εφαρμοστέο είναι το ελάχιστο όριο, και έτσι πρέπει να εξακολουθήσει. 
Στη διατύπωση τούτο πρέπει να γίνεται εμφανές με την προσθήκη νέων παραγράφων.

Τροπολογία 280
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Όταν ο διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι 
παρακολουθούνται οι δραστηριότητες του 
διαχειριστή του συστήματος διανομής, 
ώστε να μην είναι σε θέση να 
εκμεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή 
του για να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι 
ανακοινώσεις και τα σήματα των 
διαχειριστών κάθετα ολοκληρωμένων 
συστημάτων διανομής δεν πρέπει να 
προκαλούν σύγχυση όσον αφορά την 
χωριστή ταυτότητα του κλάδου της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
προμηθεύει αέριο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της εποπτείας των διατάξεων διαχωρισμού για τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΔΣΔ.

Τροπολογία 281
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση το συσχετισμό κόστους - οφέλους μοιάζει υπερβολικό να ζητούμε τη δημιουργία 
χωριστών σημάτων για δίκτυο και διανομή.
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Τροπολογία 282
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 
δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 
προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. Το μέτρο αυτό, 
που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως διατάξεις με κεντρική σημασία για τις ενεργειακές αγορές, οι διατάξεις περί διαχωρισμού 
δεν μπορούν να υπόκεινται σε τροπολογία μέσω κατευθυντήριων γραμμών. Τούτο 
υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι η εξουσία της Επιτροπής να εγκρίνει τέτοιες κατευθυντήριες 
γραμμές θα έδινε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρεμβαίνει στο εταιρικό δίκαιο.

Τροπολογία 283
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 
δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 
προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. Το μέτρο αυτό, 
που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται κατά την τακτική 
διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών στην Επιτροπή πρέπει 
να παραμείνει εντός των ορίων των όποιων αναγκαίων προσαρμογών.

Τροπολογία 284
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την

Διαγράφεται
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παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 
δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 
προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. Το μέτρο αυτό, 
που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αναμένεται να περιορίσει την επιρροή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα που θα αφαιρέσει σημαντικές αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση της ενεργειακής εσωτερικής αγοράς από τη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία.  
Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιτροπολογίας μπορεί να έχουν μεγάλη 
επίδραση και ότι μέσω τέτοιων θεμελιωδών ρυθμίσεων θίγεται η ουσία των περί διαχωρισμού 
ρυθμίσεων, στις οποίες υπόκεινται οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, πρέπει να απορριφθεί 
κάτι τέτοιο για λόγους αρχών.

Τροπολογία 285
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 10 – στοιχείο (γ)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 13 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 

Διαγράφεται
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δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 
προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. Το μέτρο αυτό, 
που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση τόσο εκτεταμένης εξουσίας στην Επιτροπή να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα επίπεδα δικτύων διανομής, με τη θέσπιση κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, θα 
ήταν κάτι αντιδημοκρατικό και επομένως πρέπει να απορριφθεί. 

Τροπολογία 286
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 10 – στοιχείο (γ α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:

“4α. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν τις 
παραγράφους 1 έως 4 στις 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου που εξυπηρετούν λιγότερους από 
100.000 συνδεδεμένους πελάτες ή 
απομονωμένα δίκτυα.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά το παρελθόν ο κανόνας ‘de minimis’ αφορούσε το σύνολο της διάταξης, γι’ αυτό 
βρισκόταν στην τελευταία παράγραφο. 



PE404.544v01-00 12/113 AM\715225EL.doc

EL

Τροπολογία 287
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 10 – στοιχείο (γ α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:

“4α. «Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τις 
παραγράφους 1 έως 4 στις 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου που εξυπηρετούν λιγότερους από 
100.000 συνδεδεμένους πελάτες ή 
απομονωμένα δίκτυα.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εξαιρούν μικρότερα δίκτυα διανομής 
από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 288
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη 
λειτουργία διαχειριστή συνδυασμένου 
συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ, 
αποθήκευσης και διανομής, υπό τον όρο 
ότι κάθε δραστηριότητά του 
συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 
διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9α και 

«Η παρούσα οδηγία προωθεί ως την 
αποτελεσματικότερη λύση για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
πρόσβασης τρίτων τη λειτουργία 
διαχειριστή συνδυασμένου συστήματος 
μεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και 
διανομής, υπό τον όρο ότι κάθε 
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του άρθρου 13 παράγραφος 1.» δραστηριότητά του συμμορφώνεται με τις 
εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7, του 
άρθρου 9α και του άρθρου 13 παράγραφος 
1.» Ο διαχειριστής συνδυασμένου 
συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ και 
αποθήκευσης θεσμοθετείται σε κάθε 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 289
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη 
λειτουργία διαχειριστή συνδυασμένου 
συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ, 
αποθήκευσης και διανομής, υπό τον όρο 
ότι κάθε δραστηριότητά του 
συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 
διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9α 
και του άρθρου 13 παράγραφος 1.»

«Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη 
λειτουργία διαχειριστή συνδυασμένου 
συστήματος μεταφοράς, ΥΦΑ, 
αποθήκευσης και διανομής, υπό τον όρο 
ότι κάθε δραστηριότητά του 
συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 
διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9α, 
του άρθρου 9β  και του άρθρου 13, 
παράγραφος 1.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου 15 λαμβάνει υπόψη ότι οι απαιτήσεις περί διαχωρισμού για τους 
ΔΣΜ προβλέπονται τώρα στα άρθρα 9 και 9β.

Τροπολογία 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στο άρθρο 18  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των χρηστών εφαρμογή 
συστήματος ρυθμιζόμενης πρόσβασης 
τρίτων στο σύστημα μεταφοράς και 
διανομής, [...] στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του 
αερίου με βάση δημοσιοποιημένα 
τιμολόγια, εφαρμοστέα σε όλους τους 
επιλέξιμους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
προμήθειας. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι αυτά τα τιμολόγια ή η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό τους εγκρίνονται πριν από 
την έναρξη εφαρμογής τους μέσω 
ρυθμιστικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 
25, παράγραφος 1, και ότι αυτά τα 
τιμολόγια – και η μεθοδολογία, όταν η 
έγκριση αφορά μόνο τη μεθοδολογία –
δημοσιοποιούνται πριν να τεθούν σε 
εφαρμογή.

Or. en

(Τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στην αποθήκευση και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αλλαγής της ποιότητας 
φυσικού αερίου είναι σημαντικό ζήτημα σε μερικά κράτη μέλη. Η διαθεσιμότητα του δυναμικού 
μετατροπής της ποιότητας είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη ρευστών αγορών χονδρικής, τόσο 
σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου η πρόσβαση τρίτων στην αποθήκευση 
και τη μετατροπή της ποιότητας του αερίου θα υπόκειται σε ρύθμιση, για να διασφαλίζεται η 
άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην ευελιξία και στις υπηρεσίες μετατροπής της ποιότητας του 
φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 291
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στο άρθρο 18 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
"1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των χρηστών εφαρμογή 
συστήματος πρόσβασης τρίτων στο 
σύστημα μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου 
αγωγών και των βοηθητικών υπηρεσιών, 
και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ με βάση 
δημοσιοποιημένα τιμολόγια, εφαρμοστέα 
σε όλους τους επιλέξιμους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
προμήθειας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι αυτά τα τιμολόγια ή η μεθοδολογία 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
τους εγκρίνονται πριν από την έναρξη 
εφαρμογής τους μέσω ρυθμιστικής αρχής 
σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, 
και ότι αυτά τα τιμολόγια – και η 
μεθοδολογία, όταν η έγκριση αφορά μόνο 
τη μεθοδολογία – δημοσιοποιούνται πριν 
να τεθούν σε εφαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει την εξασφάλιση πρόσβασης στο περιεχόμενο των αγωγών και 
στις βοηθητικές υπηρεσίες χάριν των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και διανομής αντί 
του διαχειριστή αποθήκευσης όπως προβλέπεται τώρα στο άρθρο 19.   Όπως συμβαίνει με την 
εξισορρόπηση και τη μετατροπή ποιότητας, η εξασφάλιση ευελιξίας εντός  της ημέρας μέσω του 
περιεχομένου των αγωγών κλπ. εντάσσεται στον κεντρικό ρόλο ενός ΔΣΜ και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της μεταφοράς (δηλαδή υποκείμενη στην RTPA εκτός αν εξαιρείται) 
και όχι να είναι μέρος του ρόλου του διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης.
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Τροπολογία 292
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18α
1. Για την οργάνωση της πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, όταν αυτές τις 
εγκαταστάσεις τις διαχειρίζονται 
ανεξάρτητοι διαχειριστές υποδομών οι 
οποίοι καλύπτονται από τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφο 1, και παρέχουν ανοικτή 
πρόσβαση, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν να ακολουθήσουν 
τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται με κριτήρια που 
χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια και έλλειψη διακρίσεων”.
2. Στην περίπτωση πρόσβασης κατόπιν 
διαπραγματεύσεως, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και 
επιλέξιμους πελάτες είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, για να μπορούν 
να διαπραγματευθούν πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ.  Τα μέρη οφείλουν 
να διαπραγματεύονται την πρόσβαση στο 
δίκτυο καλή τη πίστει.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων ΥΦΑ να είναι υπό κατασκευή αναδύεται σαφώς ένα 
πεδίο ανταγωνισμού. Η επιλογή της πρόσβασης κατόπιν διαπραγματεύσεως πρέπει να είναι 
διαθέσιμη, ιδίως για εταιρείες με ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, καθώς στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επομένως η ρύθμιση μπορεί 
να είναι κατ’ αρχήν χαλαρότερη.



AM\715225EL.doc 17/113 PE404.544v01-00

EL

Τροπολογία 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18α
1. Για την οργάνωση της πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, όταν αυτές τις 
εγκαταστάσεις τις διαχειρίζονται 
ανεξάρτητοι διαχειριστές υποδομών οι 
οποίοι καλύπτονται από τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφο 1, και παρέχουν ανοικτή 
πρόσβαση, τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν να ακολουθήσουν 
τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται με κριτήρια που 
χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια και έλλειψη διακρίσεων”.
2. Στην περίπτωση πρόσβασης κατόπιν 
διαπραγματεύσεως, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και 
επιλέξιμους πελάτες είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, για να μπορούν 
να διαπραγματευθούν πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ.  Τα μέρη οφείλουν 
να διαπραγματεύονται την πρόσβαση στο 
δίκτυο καλή τη πίστει.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων ΥΦΑ να είναι υπό κατασκευή αναδύεται σαφώς ένα 
πεδίο ανταγωνισμού. Επί του παρόντος οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ 
πραγματοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22. Με την επιλογή 
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της πρόσβασης κατόπιν διαπραγματεύσεως οι επενδύσεις μπορεί να ενθαρρυνθούν περισσότερο 
στο πλαίσιο ενός αποδεκτού (από τους επενδυτές) καθεστώτος ρύθμισης. Η επιλογή της 
πρόσβασης κατόπιν διαπραγματεύσεως πρέπει να είναι διαθέσιμη ιδιαίτερα σε εταιρείες με 
ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

Τροπολογία 294
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack), όπου 
αυτό είναι τεχνικά και/ή οικονομικά 
αναγκαίο για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών, 
καθώς και για την οργάνωση της 
πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι 
διαδικασίες αυτές λειτουργούν με 
κριτήρια που χαρακτηρίζονται από 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων».

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο Άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2003/55/EC,συμπεριλαμβανομένης εν μέρει της διατύπωσης της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack), όπου 
αυτό είναι τεχνικά και/ή οικονομικά 
αναγκαίο για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών, 
καθώς και για την οργάνωση της 
πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη 
ρυθμισμένη διαδικασία πρόσβασης, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4. Σε 
περίπτωση που μια τέτοια οργάνωση 
υλοποιείται από ανεξάρτητο διαχειριστή 
υποδομών, ο οποίος έχει ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7,
παράγραφος 1, και παρέχει ανοικτή 
πρόσβαση, τα κράτη μέλη μπορεί να 
επιλέξουν μία ή και τις δύο διαδικασίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4. Οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν με 
κριτήρια που χαρακτηρίζονται από 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της πρόσβασης κατόπιν διαπραγματεύσεως πρέπει να είναι διαθέσιμη, ιδίως για 
εταιρείες με ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαφές ότι δεν 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, π.χ. μεταξύ συμφερόντων παραγωγής/εφοδιασμού από τη μια 
και συμφερόντων μεταφοράς από την άλλη. Η ρύθμιση επομένως μπορεί να είναι κατ’ αρχήν 
χαλαρότερη, να λειτουργεί δηλαδή ex-post αντί για ex-ante.
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Τροπολογία 296
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 
"1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack), όπου 
αυτό είναι τεχνικά και/ή οικονομικά 
αναγκαίο για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών, 
καθώς και για την οργάνωση της 
πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη 
ρυθμισμένη διαδικασία πρόσβασης, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4. Σε 
περίπτωση που μια τέτοια οργάνωση 
υλοποιείται από ανεξάρτητο διαχειριστή 
υποδομών, ο οποίος έχει ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, και παρέχει ανοικτή 
πρόσβαση, τα κράτη μέλη μπορεί να 
επιλέξουν μία ή και τις δύο διαδικασίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4. Οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν με 
κριτήρια που χαρακτηρίζονται από 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της πρόσβασης κατόπιν διαπραγματεύσεως πρέπει να είναι διαθέσιμη, ιδίως για 
εταιρείες με ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαφές ότι δεν 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, π.χ. μεταξύ συμφερόντων παραγωγής/εφοδιασμού από τη μια 
και συμφερόντων μεταφοράς από την άλλη. Η ρύθμιση επομένως μπορεί να είναι κατ’ αρχήν 
χαλαρότερη, δηλαδή να λειτουργεί ex-post αντί για ex-ante.
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Τροπολογία 297
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης […], όταν 
είναι τεχνικά ή/και οικονομικά αναγκαίο 
για την εξασφάλιση αποτελεσματικής 
πρόσβασης στο σύστημα για τον 
εφοδιασμό των πελατών, […] τα κράτη 
μέλη μπορεί να επιλέξουν τη μία ή και τις 
δύο διαδικασίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4. Οι διαδικασίες 
αυτές λειτουργούν με κριτήρια που 
χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια και έλλειψη διακρίσεων».

Or. en

Άρθρο 1, παράγραφος 11 (νέα), που τροποποιεί το άρθρο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 
2003/55/ΕΚ) και προστίθεται στην πρόταση της Επιτροπής όπως εμφαίνεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί την επιλογή που διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη μεταξύ ρυθμιζόμενης 
και κατόπιν διαπραγματεύσεως πρόσβασης τρίτων (RTPA ή NTPA) όσον αφορά τις βοηθητικές 
υπηρεσίες , συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των αγωγών.  Όπως συμβαίνει με την 
εξισορρόπηση και τη μετατροπή ποιότητας, η εξασφάλιση ευελιξίας εντός  της ημέρας μέσω του 
περιεχομένου των αγωγών κλπ. εντάσσεται στον κεντρικό ρόλο ενός ΔΣΜ και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της μεταφοράς (δηλαδή υποκείμενη στην RTPA εκτός αν εξαιρείται).

Τροπολογία 298
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 11 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack), όπου 
αυτό είναι τεχνικά και/ή οικονομικά 
αναγκαίο για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών, 
καθώς και για την οργάνωση της 
πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τη μία 
ή και τις δύο διαδικασίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. 
Οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν με 
κριτήρια που χαρακτηρίζονται από 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ελέγχουν τη συμμόρφωση με αυτά τα 
κριτήρια.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στην αποθήκευση είναι 
εγγυημένη υπό ορισμένες διαφανείς ρυθμίσεις, τις οποίες τηρούν οι ΕΡΑ.

Τροπολογία 299
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack) είναι 

Διαγράφεται
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τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαία για 
την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης 
στο σύστημα για τον εφοδιασμό των 
πελατών. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 
ή υποχρεώνουν τους διαχειριστές 
συστημάτων αποθήκευσης και 
μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη 
αυτών και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το αν η πρόσβαση στην αποθήκευση είναι τεχνικά ή/και οικονομικά 
αναγκαία, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα για τον εφοδιασμό 
των πελατών, πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση. Επομένως ένας γενικός διαχωρισμός της 
συνολικής δυναμικότητας, με βάση το αν είναι ή όχι αναγκαία για τον εφοδιασμό των πελατών, 
είναι τεχνικά δύσκολος, αν όχι εντελώς αδύνατος. Η δυσκολία του εγχειρήματος φαίνεται και 
από το γεγονός ότι το ζήτημα συζητήθηκε στο φόρουμ της Μαδρίτης από όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. 

Τροπολογία 300
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
και μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών.
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εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη 
αυτών και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

Or. en

Τροπολογία 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και 
μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών 
και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

«Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ορίζουν 
και δημοσιεύουν κριτήρια βάσει των 
οποίων καθορίζεται κατά πόσον η 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και στο περιεχόμενο των αγωγών 
(linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και 
μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών 
και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αποθήκευση αερίου παραμένει στα χέρια λίγων προνομιούχων, η πρόσβαση 
κατόπιν διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί σε ανταγωνιστική πρόσβαση στην αποθήκευση. Θα 
έπρεπε επομένως να προτιμηθεί η διαδικασία βάσει ρυθμίσεων. Ο ρόλος των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών είναι να ορίζει και να δημοσιοποιεί κριτήρια.
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Τροπολογία 302
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
και μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών 
και ποιο περιεχόμενο αγωγών
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

«Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ορίζουν 
και δημοσιεύουν κριτήρια βάσει των 
οποίων καθορίζεται κατά πόσον η 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
είναι τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαία 
για την παροχή αποτελεσματικής 
πρόσβασης στο σύστημα για τον 
εφοδιασμό των πελατών. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιοποιούν ή 
υποχρεώνουν τους διαχειριστές 
αποθήκευσης να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών 
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

Or. en

(Άρθρο 1, σημείο 12 της πρότασης της Επιτροπή που τροποποιείται ως εμφαίνεται)

Αιτιολόγηση

Ενώ η επιλογή μεταξύ RTPA και NTPA για την αποθήκευση εξακολουθεί να είναι απόφαση του 
κράτους μέλους, η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι αυτή που εποπτεύει τις λεπτομερείς 
ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπτύξεως και δημοσιοποιήσεως κριτηρίων εξαίρεσης 
και όλα αυτά με την απαιτούμενη διαφάνεια, εντός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου που 
θεσπίζει ο Οργανισμός.

Τροπολογία 303
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 12 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Στο άρθρο 19 η παράγραφος 3 
διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 12 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Στο άρθρο 19 η παράγραφος 3 
διαγράφεται.

Or. en

(Διαγραφή της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Τροπολογία 305
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 12 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"3. Στην περίπτωση πρόσβασης κατόπιν 
διαπραγματεύσεως, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και 
επιλέξιμους πελάτες είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, για να μπορούν 
να διαπραγματευθούν πρόσβαση στην 
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αποθήκευση …], όταν είναι τεχνικά ή/και 
οικονομικά αναγκαίο για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα […] καλή τη πίστει.  Τα μέρη 
οφείλουν να διαπραγματεύονται την 
πρόσβαση στην αποθήκευση […] καλή τη 
πίστει.
Οι συμβάσεις για πρόσβαση στην 
αποθήκευση […] συνάπτονται κατόπιν 
διαπραγματεύσεως με τον οικείο 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης. Τα κράτη μέλη ζητούν από 
τους διαχειριστές του συστήματος 
αποθήκευσης […] να δημοσιοποιούν τους 
βασικούς εμπορικούς όρους τους για τη 
χρήση αποθήκευσης […] εντός των 
πρώτων έξι μηνών μετά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και εφεξής κατ’ 
έτος. Κατά την ανάπτυξη αυτών των 
όρων λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
χρηστών του συστήματος, οι οποίοι 
μπορούν να προτείνουν ατομικά ή 
συλλογικά τροποποιήσεις επ’ αυτών.»

Or. en

Άρθρο 1, παράγραφος 12γ  (νέα) που τροποποιεί το άρθρο 19, παράγραφος 3 (Οδηγία 
2003/55/ΕΚ) και προστίθεται στην πρόταση της Επιτροπής όπως εμφαίνεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί την επιλογή που διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη για την κατόπιν 
διαπραγματεύσεως πρόσβαση τρίτων όσον αφορά τις βοηθητικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των αγωγών. Όπως συμβαίνει με την εξισορρόπηση 
και τη μετατροπή ποιότητας, η εξασφάλιση ευελιξίας εντός  της ημέρας μέσω του περιεχομένου 
των αγωγών κλπ. πρέπει να θεωρείται μέρος του κεντρικού ρόλου ενός ΔΣΜ και να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της μεταφοράς (δηλαδή υποκείμενη στην RTPA εκτός αν εξαιρείται).

Τροπολογία 306
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«4. Στην περίπτωση της ρυθμιζόμενης 
πρόσβασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να δίνουν σε 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και 
επιλέξιμους πελάτες, είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, δικαίωμα 
πρόσβασης στην αποθήκευση […], με 
βάση δημοσιοποιημένα τιμολόγια ή/και 
άλλους όρους και υποχρεώσεις για τη 
χρήση αυτής της αποθήκευσης […], όταν 
είναι τεχνικά ή/και οικονομικά 
απαραίτητο να εξασφαλίζεται 
αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα 
[…]. Κατά την ανάπτυξη αυτών των 
τιμολογίων και άλλων όρων και 
υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις των χρηστών του συστήματος, οι 
οποίοι μπορούν να προτείνουν ατομικά ή 
συλλογικά τροποποιήσεις επ’ αυτών. Το 
εν λόγω δικαίωμα για επιλέξιμους πελάτες 
μπορεί να δίνεται υπό μορφή 
διευκολύνσεώς τους να συμμετέχουν σε 
συμβάσεις εφοδιασμού με ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου άλλες από 
τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή του 
συστήματος ή συνδεόμενη επιχείρηση.»

Or. en

Άρθρο 1, παράγραφος 12β  (νέα) που τροποποιεί το άρθρο 19, παράγραφος 4 (Οδηγία 
2003/55/ΕΚ) και προστίθεται στην πρόταση της Επιτροπής όπως εμφαίνεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί την επιλογή που διαθέτουν σήμερα τα κράτη μέλη για την κατόπιν 
διαπραγματεύσεως πρόσβαση τρίτων όσον αφορά τις βοηθητικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των αγωγών. Όπως συμβαίνει με την εξισορρόπηση 
και τη μετατροπή ποιότητας, η εξασφάλιση ευελιξίας εντός  της ημέρας μέσω του περιεχομένου 
των αγωγών κλπ. πρέπει να θεωρείται μέρος του κεντρικού ρόλου ενός ΔΣΜ και να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της μεταφοράς (δηλαδή υποκείμενη στην RTPA εκτός αν εξαιρείται).
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Τροπολογία 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«4. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
δίνουν σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επιλέξιμους πελάτες, είτε εντός είτε 
εκτός της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, δικαίωμα 
πρόσβασης στην αποθήκευση, στο 
περιεχόμενο των αγωγών και σε άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες, με βάση 
δημοσιοποιημένα τιμολόγια ή/και άλλους 
όρους και υποχρεώσεις για τη χρήση 
αυτής της αποθήκευσης και του 
περιεχομένου των αγωγών, όταν είναι 
τεχνικά ή/και οικονομικά απαραίτητο για 
να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
πρόσβαση στο σύστημα καθώς και για 
την οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες. Το εν λόγω 
δικαίωμα για επιλέξιμους πελάτες μπορεί 
να δίνεται υπό μορφή διευκολύνσεώς 
τους να συμμετέχουν σε συμβάσεις 
εφοδιασμού με ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου άλλες από 
τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή του 
συστήματος ή συνδεόμενη επιχείρηση.»

Or. en

(Διαγραφή της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αποθήκευση αερίου παραμένει στα χέρια λίγων προνομιούχων, η πρόσβαση 
κατόπιν διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί σε ανταγωνιστική πρόσβαση στην αποθήκευση. Η 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση πρέπει επομένως να είναι η μόνη επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
καθήκον της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
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Τροπολογία 308
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 12 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 19 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 19  η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«4. Όσον αφορά τη ρυθμιζόμενη 
πρόσβαση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να δίνουν σε 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και 
επιλέξιμους πελάτες, είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας που καλύπτει το 
διασυνδεδεμένο σύστημα, δικαίωμα 
πρόσβασης στην αποθήκευση, στο 
περιεχόμενο των αγωγών και σε άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες, με βάση
δημοσιοποιημένα τιμολόγια ή/και άλλους 
όρους και υποχρεώσεις για τη χρήση 
αυτής της αποθήκευσης και του 
περιεχομένου των αγωγών, όταν είναι 
τεχνικά ή/και οικονομικά απαραίτητο για 
να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
πρόσβαση στο σύστημα καθώς και για 
την οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες. Το εν λόγω 
δικαίωμα για επιλέξιμους πελάτες μπορεί 
να δίνεται υπό μορφή διευκολύνσεώς 
τους να συμμετέχουν σε συμβάσεις 
εφοδιασμού με ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου άλλες από 
τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή του 
συστήματος ή συνδεόμενη επιχείρηση.»

Or. en

(Τροποποίηση του Άρθρου 1, παράγραφος 4  της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ)
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Τροπολογία 309
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 
7, 18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 
6, υπό τους ακόλουθους όρους: 

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις του άρθρου 
24γ, παράγραφοι 4, 5 και 6, υπό τους 
ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται κυρίως σε σημαντικές και κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές (φορείς 
διασύνδεσης, εγκαταστάσεις ΥΦΑ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης), οι οποίες ακριβώς απαιτούν 
την πλέον ουδέτερη λειτουργία και διαχείριση. Τα τιμολόγια έχουν άμεση επίδραση στην 
οικονομική βιωσιμότητα μιας επένδυσης, άλλες εξαιρέσεις όμως όχι. Η εξαίρεση για την 
πρόσβαση τρίτων δεν έχει σχέση, εφόσον υπάρχει επαρκές και σταθερό επίπεδο χρήσης των 
υποδομών.

Τροπολογία 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
π.χ. οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών, 
το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
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υπό τους ακόλουθους όρους: υπό τους ακόλουθους όρους: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "δηλαδή" καθιστά την παράθεση περιπτώσεων περιοριστική, πράγμα όμως που δεν 
φαίνεται να αποτελεί ούτε πρόθεση του νομοθέτη ούτε τρέχουσα πρακτική. Η περίοδος κατά την 
οποία είναι εφαρμοστέα μια εξαίρεση πρέπει να είναι διαφανής όταν λαμβάνεται η απόφαση για 
την επένδυση.

Τροπολογία 311
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια της περιόδου  κατά την οποία είναι εφαρμοστέα μια εξαίρεση πρέπει να είναι 
διαφανής όταν λαμβάνεται η απόφαση για την επένδυση. Οποιεσδήποτε εξουσίες δίνονται στις 
ρυθμιστικές αρχές για να αλλάξουν οι όροι που ήταν εφαρμοστέοι την ώρα της τελικής  
απόφασης σχετικά με την επένδυση για το νέο έργο πρέπει να υπόκεινται σε σαφή και ισχυρή 
διαδικασία προσφυγής.  Οι εγκρίσεις σχεδιασμού δεν πρέπει να λήγουν ούτε να τροποποιούνται 
αυτομάτως.
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Τροπολογία 312
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια της περιόδου  κατά την οποία είναι εφαρμοστέα μια εξαίρεση πρέπει να είναι 
διαφανής όταν λαμβάνεται η απόφαση για την επένδυση.

Τροπολογία 313
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφενός, 
τον ανταγωνισμό για την προμήθεια αερίου 
και, αφετέρου, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

(α) η επένδυση πρέπει να ενισχύει, 
αφενός, τον ανταγωνισμό για την 
προμήθεια αερίου και, αφετέρου, 
την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
μέσω της διαφοροποίησης των 
πηγών εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο·
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Or. ro

Αιτιολόγηση

 Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά το φυσικό αέριο, ενισχύεται όταν οι 
πηγές εφοδιασμού είναι διαφοροποιημένες.

Τροπολογία 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η υποδομή πρέπει να ανήκει σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον 
από την άποψη της νομικής του μορφής,
από τους διαχειριστές συστημάτων στα 
συστήματα των οποίων θα κατασκευασθεί 
η εν λόγω υποδομή·

(γ) η υποδομή πρέπει να ανήκει σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο διακριτό από τους 
διαχειριστές συστημάτων στα συστήματα 
των οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω 
υποδομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, διαγράφεται το σχετικό τμήμα 
αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 315
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(γα) η υποδομή πρέπει να τυγχάνει 
διαχειρίσεως εκ μέρους νομικού 
προσώπου ανεξάρτητου από τους 
διαχειριστές συστήματος στα συστήματα 
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των οποίων θα κατασκευαστεί η εν λόγω 
υποδομή·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται κυρίως σε σημαντικές και κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές (φορείς 
διασύνδεσης, εγκαταστάσεις ΥΦΑ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης), οι οποίες ακριβώς απαιτούν 
την πλέον ουδέτερη λειτουργία και διαχείριση. Τα τιμολόγια έχουν άμεση επίδραση στην 
οικονομική βιωσιμότητα μιας επένδυσης, άλλες εξαιρέσεις όμως όχι. Η εξαίρεση για την 
πρόσβαση τρίτων δεν έχει σχέση, εφόσον υπάρχει επαρκές και σταθερό επίπεδο χρήσης των 
υποδομών.

Τροπολογία 316
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η εξαίρεση δεν αποβαίνει εις βάρος 
του ανταγωνισμού ή της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου ή της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του 
διεπόμενου από ρυθμιστικές διατάξεις 
συστήματος με το οποίο συνδέεται η 
υποδομή.

(ε) διασφαλίζεται το αναγκαίο δυναμικό 
που είναι διαθέσιμο για την πρόσβαση 
τρίτων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται κυρίως σε σημαντικές και κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές (φορείς 
διασύνδεσης, εγκαταστάσεις ΥΦΑ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης), οι οποίες ακριβώς απαιτούν 
την πλέον ουδέτερη λειτουργία και διαχείριση. Τα τιμολόγια έχουν άμεση επίδραση στην 
οικονομική βιωσιμότητα μιας επένδυσης, άλλες εξαιρέσεις όμως όχι. Η εξαίρεση για την 
πρόσβαση τρίτων δεν έχει σχέση, εφόσον υπάρχει επαρκές και σταθερό επίπεδο χρήσης των 
υποδομών.
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Τροπολογία 317
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(εa) Το έργο είναι ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και διαπερνά τουλάχιστον 
μία εθνική μεθόριο εντός της ΕΕ.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι διασυνοριακά μεταξύ τουλάχιστον 2 
κρατών μελών.

Τροπολογία 318
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(εα) Το έργο είναι ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και διαπερνά τουλάχιστον 
μία εθνική μεθόριο εντός της ΕΕ.» 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει ορισμένα μέσα, τα οποία διευκολύνουν τις επενδύσεις 
(π.χ. το άρθρο 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ). Ο κανονισμός 1775/2005 και η οδηγία 
2003/55/ΕΚ ωστόσο πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να 
δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επενδύσεις σε νέες υποδομές και για να διασφαλιστεί ότι οι 
διαχειριστές των δικτύων ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς για υποδομές. 
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Τροπολογία 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο (εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(εα) η επένδυση δεν είναι αναγκαία για 
να διευκολύνει τη συμμόρφωση με 
υποχρέωση ρυθμιζόμενης επιχείρησης για 
τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω 
συστήματος μεταφοράς.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν δεν καλυπτόταν αυτός ο όρος (αν για παράδειγμα χρειαζόταν η προτεινόμενη δυναμικότητα 
μεταφοράς για να διατηρεί μελλοντικά ασφαλείς παραδόσεις στους καταναλωτές), τότε την 
ευθύνη για την επένδυση θα έπρεπε να φέρουν ένας ή περισσότεροι ρυθμιζόμενοι ΔΣΜ , θα 
έπρεπε δε να πραγματοποιηθεί κατά το κανονικό καθεστώς ρύθμισης (δηλαδή χωρίς εξαίρεση 
σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων). Αυτό το κριτήριο πρέπει να προστεθεί προκειμένου για κάθε 
επένδυση διασύνδεσης, δηλαδή είτε πρόκειται για νέους αγωγούς είτε για ενίσχυση των 
υφιστάμενων.

Τροπολογία 320
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 22 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης και σε 
περίπτωση σημαντικής αύξησης της 
δυναμικότητας ήδη υπάρχουσας υποδομής 
ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων πηγών 
προμήθειας φυσικού αερίου.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης και σε 
περίπτωση σημαντικής αύξησης της 
δυναμικότητας ήδη υπάρχουσας υποδομής 
ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη ευρύτερων και 
επιπλέον ποσοτήτων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όχι μόνο οι νέες πηγές προμήθειας αλλά και οι νέες συμβάσεις 
προμήθειας, έστω κι αν αφορούν φυσικό αέριο από την ίδια πηγή / χώρα, πρέπει να πληρούν τις 
κοινοτικές διατάξεις για το φυσικό αέριο.  Είναι επομένως απολύτως απαραίτητες για την 
ασφάλεια προμήθειας σε φυσικό αέριο.

Τροπολογία 321
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 22 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης και σε 
περίπτωση σημαντικής αύξησης της 
δυναμικότητας ήδη υπάρχουσας υποδομής 
ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων πηγών 
προμήθειας φυσικού αερίου.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης και σε 
περίπτωση σημαντικής αύξησης της 
δυναμικότητας ήδη υπάρχουσας υποδομής 
ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που καθιστούν 
διαθέσιμες επιπλέον ποσότητες φυσικού 
αερίου από υπάρχουσες πηγές ή έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων πηγών 
προμήθειας φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 322
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, σχετικά με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, σχετικά με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
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Εάν η εν λόγω υποδομή χωροθετείται στο 
έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών, ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στη ρυθμιστική αρχή 
από το παρόν άρθρο.

Εάν η εν λόγω υποδομή χωροθετείται στο 
έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών, η απόφαση περί εξαιρέσεως 
λαμβάνεται από τις ρυθμιστικές αρχές ή 
οποιουσδήποτε φορείς των εν λόγω 
κρατών μελών, κατόπιν μεταξύ τους 
διαβουλεύσεως, και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε αίτημα εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται πρώτα από τις ρυθμιστικές αρχές ή από 
οποιουσδήποτε αρμόδιους φορείς των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ώστε να διευκολυνθεί 
και να απλουστευθεί η κατασκευή μειζόνων νέων υποδομών φυσικού αερίου και αγωγών 
σύνδεσης και στη συνέχεια να υποβληθεί στην έγκριση της Επιτροπής, η οποία συνιστά την 
καλύτερη εγγύηση για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα λόγω της καταστατικής αποστολής της ως 
θεματοφύλακα των συνθηκών.

Τροπολογία 323
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, σχετικά με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Εάν η εν λόγω υποδομή χωροθετείται στο 
έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών, ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στη ρυθμιστική αρχή από 
το παρόν άρθρο. 

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, σχετικά με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Εάν η εν λόγω υποδομή χωροθετείται στο 
έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών, ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στη ρυθμιστική αρχή από 
το παρόν άρθρο. Η απόφαση του 
Οργανισμού υπόκειται σε προηγούμενη 
ακρόαση των ενδιαφερόμενων 
ρυθμιστικών αρχών και του αιτούντος.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να ζητεί τη γνώμη τόσο των ρυθμιστικών αρχών όσο και των 
επιχειρήσεων αερίου προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση. Τα αποτελέσματα ανοικτής διαδικασίας 
πρέπει να αποτελούν τη βάση για την κατανομή δυναμικότητας σε τρίτους που έχουν δείξει 
ακλόνητο ενδιαφέρον για την προσφερόμενη δυναμικότητα βάσει της διαδικασίας. Μέχρι τώρα, 
δεν έχει εκδηλωθεί τέτοιο ακλόνητο ενδιαφέρον πράγμα που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των
επενδυτών να κάνουν αξιόπιστα σχέδια.

Τροπολογία 324
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια εξαίρεση μπορεί να αφορά, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τη δυναμικότητα 
της νέας υποδομής ή της υπάρχουσας 
υποδομής με σημαντικά αυξημένη 
δυναμικότητα.

Μια εξαίρεση μπορεί να αφορά, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τη δυναμικότητα 
της νέας υποδομής ή της υπάρχουσας 
υποδομής με σημαντικά αυξημένη 
δυναμικότητα, ή να επεκτείνεται απλώς σε 
μεμονωμένα, συγκεκριμένα μέρη της 
υποδομής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να ζητεί τη γνώμη τόσο των ρυθμιστικών αρχών όσο και των 
επιχειρήσεων αερίου προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση. Τα αποτελέσματα ανοικτής διαδικασίας 
πρέπει να αποτελούν τη βάση για την κατανομή δυναμικότητας σε τρίτους που έχουν δείξει 
ακλόνητο ενδιαφέρον για την προσφερόμενη δυναμικότητα βάσει της διαδικασίας. Μέχρι τώρα, 
δεν έχει εκδηλωθεί τέτοιο ακλόνητο ενδιαφέρον πράγμα που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των 
επενδυτών να κάνουν αξιόπιστα σχέδια.

Τροπολογία 325
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η πρόσθετη 
δυναμικότητα που πρόκειται να 
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διάρκεια 
ισχύος των συμβάσεων, η πρόσθετη 
δυναμικότητα που πρόκειται να 
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει δυνητικές επενδύσεις. Η 
υψηλού βαθμού εκ των προτέρων ρυθμιστικότητα δεν εναρμονίζεται με τη χορήγηση εξαίρεσης 
από τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση.

Τροπολογία 326
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η πρόσθετη 
δυναμικότητα που πρόκειται να 

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διάρκεια 
ισχύος των συμβάσεων, η πρόσθετη 
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κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

δυναμικότητα που πρόκειται να 
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει δυνητικές επενδύσεις. Η 
ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να είναι ελάχιστη όπου τα έργα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό 
και έχουν σε ισχύ αρκετούς κανονισμούς τύπου «χρησιμοποίησέ το ή πούλησέ το». 
Οποιεσδήποτε εξουσίες δίνονται στις ρυθμιστικές αρχές για να αλλάξουν οι όροι που ήταν 
εφαρμοστέοι την ώρα της τελικής  απόφασης σχετικά με την επένδυση για το νέο έργο πρέπει να 
υπόκεινται σε σαφή και ισχυρή διαδικασία προσφυγής. 

Τροπολογία 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η πρόσθετη 
δυναμικότητα που πρόκειται να 
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

Για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
εξαίρεσης, εξετάζεται, κατά περίπτωση, 
κατά πόσον είναι ανάγκη να επιβληθούν 
όροι σχετικά με τη διάρκεια της εξαίρεσης 
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην 
υποδομή. Κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με τους εν λόγω όρους, 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διάρκεια 
ισχύος των συμβάσεων, η πρόσθετη 
δυναμικότητα που πρόκειται να 
κατασκευασθεί ή η τροποποίηση της 
υπάρχουσας δυναμικότητας, ο χρονικός 
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές 
περιστάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει δυνητικές επενδύσεις.

Τροπολογία 328
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
προσφοράς της αχρησιμοποίητης 
δυναμικότητας στην αγορά και οι 
χρήστες της εγκατάστασης να έχουν το 
δικαίωμα να διαπραγματεύονται τη 
δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίζει τις 
αρχές για τη διαχείριση και την κατανομή 
δυναμικότητας, στο βαθμό που τούτο δεν 
εμποδίζει την εφαρμογή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Or. en



PE404.544v01-00 44/113 AM\715225EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει δυνητικές επενδύσεις. Η 
υψηλού βαθμού εκ των προτέρων ρυθμιστικότητα δεν εναρμονίζεται με τη χορήγηση εξαίρεσης 
από τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση.

Τροπολογία 329
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
προσφοράς της αχρησιμοποίητης 
δυναμικότητας στην αγορά και οι 
χρήστες της εγκατάστασης να έχουν το 
δικαίωμα να διαπραγματεύονται τη 
δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίζει τις 
αρχές για τη διαχείριση και την κατανομή 
δυναμικότητας στο βαθμό που τούτο δεν 
εμποδίζει την εφαρμογή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει δυνητικές επενδύσεις. Η 
ρυθμιστική παρέμβαση πρέπει να είναι ελάχιστη όπου τα έργα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό 
και έχουν σε ισχύ αρκετούς κανονισμούς τύπου «χρησιμοποίησέ το ή πούλησέ το». 
Οποιεσδήποτε εξουσίες δίνονται στις ρυθμιστικές αρχές για να αλλάξουν οι όροι που ήταν 
εφαρμοστέοι την ώρα της τελικής  απόφασης σχετικά με την επένδυση για το νέο έργο πρέπει να 
υπόκεινται σε σαφή και ισχυρή διαδικασία προσφυγής. 

Τροπολογία 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας.
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
προσφοράς της αχρησιμοποίητης 
δυναμικότητας στην αγορά και οι 
χρήστες της εγκατάστασης να έχουν το 
δικαίωμα να διαπραγματεύονται τη 
δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίζει τις 
αρχές για τη διαχείριση και την κατανομή 
δυναμικότητας στο βαθμό που τούτο δεν 
εμποδίζει την εφαρμογή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 22 αυξάνει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των νέων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου πράγμα που μπορεί να αποθαρρύνει τις δυνητικές επενδύσεις. Η 
υψηλού βαθμού εκ των προτέρων κατάρτιση ρυθμίσεων δεν εναρμονίζεται με τη χορήγηση 
εξαίρεσης από τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση.

Τροπολογία 331
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας.
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας, οι 
οποίοι μπορούν, αν χρειασθεί, να 
τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία οι υποδομές 
εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες 
διατάξεις, με σκοπό να διενεργηθούν 
προσαρμογές στις οικονομικές και 
έχουσες σχέση με την αγορά ανάγκες. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
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α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τρίτοι έχουν 
δείξει ακλόνητη δέσμευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός πρέπει να ζητεί τη γνώμη τόσο των ρυθμιστικών αρχών όσο και των 
επιχειρήσεων αερίου προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση. Τα αποτελέσματα ανοιχτής διαδικασίας 
πρέπει να αποτελούν τη βάση για την κατανομή δυναμικότητας σε τρίτους που έχουν δείξει 
ακλόνητο ενδιαφέρον για την προσφερόμενη δυναμικότητα βάσει της διαδικασίας. Μέχρι τώρα, 
δεν έχει εκδηλωθεί τέτοιο ακλόνητο ενδιαφέρον πράγμα που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των 
επενδυτών να κάνουν αξιόπιστα σχέδια.

Τροπολογία 332
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
διαδικασία κατανομής δεν αυξάνει το 
σχετικό βάρος του προμηθευτή με 
δεσπόζουσα θέση εκτός εάν η συνολική 
ζήτηση δυναμικότητας τρίτων 
καλύπτεται σε λογικά όρια. Επ' αυτού 
αποφασίζει η ρυθμιστική αρχή. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε), η ρυθμιστική αρχή λαμβάνει 
υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω 
διαδικασίας κατανομής δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς είναι ικανοποιημένοι 
σε λογικά όρια και ότι αποφεύγεται η παγίωση δεσποζουσών θέσεων.
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Τροπολογία 333
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας.
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίζει 
τους κανόνες και τους μηχανισμούς για τη 
διαχείριση και την κατανομή 
δυναμικότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες 
αυτούς μπορεί να απαιτείται να καλούνται 
όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση προσφοράς 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην 
αγορά και οι χρήστες της εγκατάστασης να 
έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
τη δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε), η ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εν 
λόγω διαδικασίας κατανομής 
δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανοιχτές (ή συγκρίσιμες) διαδικασίες αποτελούν σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση των 
αναγκών της αγοράς από την άποψη των μεγεθών των έργων και της επακόλουθης κατανομής 
δυναμικότητας αλλά ενδέχεται να συνεπάγονται κόστος που κλονίζει τη σκοπιμότητα ορισμένων 
σχεδίων. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή νομίζει ότι η ανοιχτή διαδικασία θα θέσει εν αμφιβόλω 
τη σκοπιμότητα του έργου τότε αυτή μπορεί να μην απαιτεί από τον χορηγό του έργου να 
διενεργεί ανοιχτή διαδικασία.
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Τροπολογία 334
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ρυθμιστική αρχή διαβιβάζει αμελλητί 
στην Επιτροπή αντίγραφο κάθε αίτησης 
εξαίρεσης μόλις τη λάβει. Η απόφαση 
κοινοποιείται αμελλητί από την αρμόδια 
αρχή στην Επιτροπή, μαζί με όλες τις 
σχετικές με την εν λόγω απόφαση 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή 
συνολικά, ώστε να της επιτρέπουν να 
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Ειδικότερα, 
οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

4. Η ρυθμιστική αρχή διαβιβάζει αμελλητί 
στην Επιτροπή αντίγραφο κάθε αίτησης 
εξαίρεσης μόλις τη λάβει. Η απόφαση 
κοινοποιείται αμελλητί από την αρμόδια 
αρχή στην Επιτροπή, μαζί με όλες τις 
σχετικές με την εν λόγω απόφαση 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή 
συνολικά, ώστε να της επιτρέπουν να 
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
πληροφορίες οι οποίες στην περίπτωση 
των αποφάσεων του Οργανισμού που 
εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 3 
μπορούν να αποτιμούν μόνον τον 
αντίκτυπό τους στους κοινοτικούς 
κανόνες ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (CEER) επιδοκιμάζει την 
πρόταση να δοθεί στον οργανισμό συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (ACER) η 
εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για χορήγηση εξαιρέσεων, αλλά οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει 
να υπόκεινται στην επανεξέταση της Επιτροπής εκτός εάν αφορούν συμμόρφωση προς τους 
κανόνες ανταγωνισμού. Ο ACER πρέπει να μπορεί αποφασίζει ανεξάρτητα επί του θέματος 
ανάλογα με τις εξαιρέσεις χωρίς την εποπτεία της Επιτροπής.

Τροπολογία 335
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους λεπτομερείς λόγους βάσει των 
οποίων η ρυθμιστική αρχή χορήγησε την 
εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών πληροφοριών που 
αιτιολογούν την ανάγκη εξαίρεσης·

(α) τους λεπτομερείς λόγους βάσει των
οποίων η ρυθμιστική αρχή χορήγησε ή 
απέρριψε την εξαίρεση καθώς και την 
αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο βάσει 
του οποίου ελήφθη αυτή η απόφαση, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
πληροφοριών που αιτιολογούν την ανάγκη 
εξαίρεσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται από μια εθνική ρυθμιστική αρχή να εξηγεί τους λόγους απόρριψης και όχι 
μόνον χορήγησης μιας εξαίρεσης.  Εξηγήσεις σε σχέση με τα επί μέρους άρθρα και όχι μόνον με 
την εξαίρεση εν γένει θα προσδώσουν σαφήνεια στο συλλογισμό της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία 336
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους λεπτομερείς λόγους βάσει των 
οποίων η ρυθμιστική αρχή χορήγησε την 
εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών πληροφοριών που 
αιτιολογούν την ανάγκη εξαίρεσης·

(α) τους λεπτομερείς λόγους που 
αναφέρουν τα επί μέρους άρθρα βάσει 
των οποίων η ρυθμιστική αρχή χορήγησε 
την εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών πληροφοριών που 
αιτιολογούν την ανάγκη εξαίρεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανοί λόγοι για εξαιρέσεις για κάθε άρθρο είναι εντελώς διαφορετικοί. Πρέπει να 
χορηγούνται μόνον οι απολύτως απαραίτητες εξαιρέσεις και επομένως εκάστη εξ αυτών πρέπει 
να αιτιολογείται χωριστά, δείχνοντας, παραδείγματος χάριν, τους μηχανισμούς με τους οποίους 
η εξαίρεση ενισχύει τον ανταγωνισμό ή είναι απαραίτητη για να καταστεί βιώσιμη η υποδομή.
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Τροπολογία 337
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανάλυση η οποία διεξήχθη για τις 
επιπτώσεις της εξαίρεσης στον 
ανταγωνισμό και στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου·

(β) ην ανάλυση η οποία διεξήχθη για τις 
επιπτώσεις της εξαίρεσης στον 
ανταγωνισμό και στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου, ιδιαίτερα τους λόγους 
που αναφέρουν τα επί μέρους άρθρα 
βάσει των οποίων η εξαίρεση θα τονώσει 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανοί λόγοι για εξαιρέσεις για κάθε άρθρο είναι εντελώς διαφορετικοί. Πρέπει να 
χορηγούνται μόνον οι απολύτως απαραίτητες εξαιρέσεις και επομένως εκάστη εξ αυτών πρέπει 
να αιτιολογείται χωριστά, δείχνοντας, παραδείγματος χάριν, τους μηχανισμούς με τους οποίους 
η εξαίρεση ενισχύει τον ανταγωνισμό ή είναι απαραίτητη για να καταστεί βιώσιμη η υποδομή.

Τροπολογία 338
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (ε α)  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ε α) τους κανόνες για τη διαχείριση της 
δυναμικότητας που έχουν καθιερωθεί."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του στοιχείου (ε α) προσδίδει σαφήνεια στα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών. 
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Τροπολογία 339
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (ε α)  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ε α) εάν η εξαίρεση έχει σχέση με 
γραμμή διασύνδεσης, την επιπρόσθετη 
δυναμικότητα για πρόσβαση τρίτων που 
ευνοεί την ελεύθερη εμπορία σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά."

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις νέες υποδομές το στοιχείο που πραγματικά ευνοεί τον ανταγωνισμό είναι η δυναμικότητα ή 
οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε τρίτους, τα υπόλοιπα ευνοούν αποκλειστικά μια εταιρεία.

Τροπολογία 340
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Όταν η εν 
λόγω υποδομή βρίσκεται στην επικράτεια 
πλειόνων κρατών μελών, δεν είναι 
απαραίτητη η εξέταση της απόφασης του 
Οργανισμού από την Επιτροπή.
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από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής 
αρχής. Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες 
δεν παρασχεθούν εντός της οριζόμενης 
στην αίτηση προθεσμίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, 
πριν την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο 
και της ρυθμιστικής αρχής ή η 
ρυθμιστική αρχή ενημερώσει την 
Επιτροπή, με δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση, ότι θεωρεί την κοινοποίηση 
πλήρη.
Η ρυθμιστική αρχή συμμορφώνεται εντός 
τεσσάρων εβδομάδων με την απόφαση 
της Επιτροπής να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.
Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία. 

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Tο αρχικό κείμενο της οδηγίας παρατείνει ασκόπως τη διεργασία για την χορήγηση εξαιρέσεως 
και επιβαρύνει τον επενδυτή με υπερβολικούς κινδύνους νομικής και ρυθμιστικής φύσεως. Tα 
στενά χρονικά όρια στη διεργασία λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής για την χορήγηση 
εξαιρέσεως είναι απαράδεκτα καθόσον στα περισσότερα κράτη μέλη ο εθνικός 
προγραμματισμός και οι διατάξεις περί κατασκευών συνεπάγονται καθυστερήσεις έως και 10 ή 
15 έτη από το στάδιο του σχεδιασμού μίας υποδομής έως την κατασκευή της.
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Τροπολογία 341
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής 
αρχής. Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 
παρασχεθούν εντός της οριζόμενης στην 
αίτηση προθεσμίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, 
πριν την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και 
της ρυθμιστικής αρχής ή η ρυθμιστική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή, με 
δεόντως αιτιολογημένη δήλωση, ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη.

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά ένα επιπλέον μήνα, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Εάν οι 
ζητούμενες πληροφορίες δεν παρασχεθούν 
εντός της οριζόμενης στην αίτηση 
προθεσμίας, η κοινοποίηση θεωρείται ότι
έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, πριν την 
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, η 
προθεσμία παραταθεί με συγκατάθεση 
τόσο της Επιτροπής όσο και της 
ρυθμιστικής αρχής ή η ρυθμιστική αρχή 
ενημερώσει την Επιτροπή, με δεόντως 
αιτιολογημένη δήλωση, ότι θεωρεί την 
κοινοποίηση πλήρη.

Or. en
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Τροπολογία 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής. 
Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 
παρασχεθούν εντός της οριζόμενης στην 
αίτηση προθεσμίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, 
πριν την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και 
της ρυθμιστικής αρχής ή η ρυθμιστική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή, με 
δεόντως αιτιολογημένη δήλωση, ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη.

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής. 
Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 
παρασχεθούν πριν από την παρέλευση 
οιασδήποτε περιόδου παράτασης ή εάν η 
περίοδος δεν παραταθεί περαιτέρω με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και 
της ρυθμιστικής αρχής προτού παρέλθει, ή 
η ρυθμιστική αρχή ενημερώσει την 
Επιτροπή, με δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση, ότι θεωρεί την κοινοποίηση 
πλήρη, η κοινοποίηση θεωρείται παρόλα 
αυτά πλήρης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία μια απόφαση για εξαίρεση πρέπει να θεωρείται ότι έχει 
αποσυρθεί εάν η εθνική αρχή δεν στείλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ζητήθηκαν εντός 
της δέουσας προθεσμίας δεν αβάσιμη. Εάν η διατύπωση παραμείνει θα καταστήσει τη διεργασία 
αδειοδότησης πιο αβέβαιη καθώς οι πληροφορίες πρέπει να σταλούν από τρίτους επί των 
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οποίων ο αιτών την εξαίρεση δεν έχει κανένα έλεγχο.

Τροπολογία 343
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής. 
Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 
παρασχεθούν εντός της οριζόμενης στην 
αίτηση προθεσμίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, 
πριν την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και 
της ρυθμιστικής αρχής ή η ρυθμιστική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή, με 
δεόντως αιτιολογημένη δήλωση, ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη.

5. Εντός δύο μηνών από τη λήψη της 
σχετικής κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει απόφαση, όσον αφορά τους 
κανόνες ανταγωνισμού, με την οποία θα 
υποχρεώνεται η ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η εν λόγω 
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της 
λήψης της κοινοποίησης. Η δίμηνη 
προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί 
κατά δύο επιπλέον μήνες, όταν ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 
από την επομένη της λήψης όλων των 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Η 
δίμηνη προθεσμία μπορεί επίσης να 
παραταθεί με τη συγκατάθεση τόσο της 
Επιτροπής όσο και της ρυθμιστικής αρχής. 
Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 
παρασχεθούν εντός της οριζόμενης στην 
αίτηση προθεσμίας, η κοινοποίηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός εάν, 
πριν την παρέλευση της εν λόγω 
προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και 
της ρυθμιστικής αρχής ή η ρυθμιστική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή, με 
δεόντως αιτιολογημένη δήλωση, ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (CEER) επιδοκιμάζει την 
πρόταση να δοθεί στον οργανισμό συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (ACER) η 
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εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για χορήγηση εξαιρέσεων, αλλά οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει 
να υπόκεινται στην επανεξέταση της Επιτροπής εκτός εάν αφορούν συμμόρφωση προς τους 
κανόνες ανταγωνισμού. Ο ACER πρέπει να μπορεί αποφασίζει ανεξάρτητα επί του θέματος 
ανάλογα με τις εξαιρέσεις χωρίς την εποπτεία της Επιτροπής.

Τροπολογία 344
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και πέντε έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και πέντε έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Tα μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι οι γραμμές διασύνδεσης, οι τερματικοί σταθμοί 
υγροποιημένου φυσικού αερίου ή οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, απαιτούν συνήθως μακρύ 
χρόνο προετοιμασίας (που οφείλεται, για παράδειγμα, στον περίπλοκο σχεδιασμό και τις 
διεργασίες χορήγησης αδειών) και είναι δυνατόν να υπερβούν κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια 
που προβλέπονται στο προτεινόμενο κείμενο. H εφαρμογή ρήτρας χρονικού ορίου που θα 
τροποποιήσει τους όρους μίας εγκεκριμένης χρηματοδότησης σε έργο, θα προσθέσει έναν 
επιπλέον σημαντικό κίνδυνο στις εταιρίες φυσικού αερίου οι οποίες είναι ήδη επιβαρυμένες με 
υψηλό επίπεδο κινδύνου, δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο πρόσθετους φραγμούς.

Τροπολογία 346
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και πέντε έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Προβλέπεται μία διαφανής και αυστηρή 
διαδικασία προσφυγής κατά των 
αποφάσεων εξαίρεσης που λαμβάνει η 
ρυθμιστική αρχή δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. Οι όροι εγκρίσεως εξαιρέσεως 
που χορηγείται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν μεταβάλλονται αναδρομικά 
χωρίς τη συμφωνία όλων των 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 347
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει, εάν δεν έχει 
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την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.
.

αρχίσει ακόμη η κατασκευή της υποδομής, 
δύο έτη μετά την έκδοση όλων των 
απαραίτητων αποφάσεων και εγκρίσεων 
από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Η 
έγκριση αυτή παύει επίσης να ισχύει, εάν 
η υποδομή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία 
πέντε έτη μετά την έκδοση όλων των 
απαραίτητων αποφάσεων και εγκρίσεων 
από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Σε 
περίπτωση που το κτίσμα μίας μεγάλης 
υποδομής καθυστερεί εξαιτίας 
απρόβλεπτων περιστάσεων, ο επενδυτής 
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή και μπορεί να θέσει σε 
εφαρμογή κατάλληλη παράταση πέραν 
των προαναφερθέντων χρονικών ορίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο της οδηγίας παρατείνει ασκόπως τη διεργασία για την χορήγηση εξαιρέσεως 
και επιβαρύνει τον επενδυτή με υπερβολικούς κινδύνους νομικής και ρυθμιστικής φύσεως. Τα 
στενά χρονικά όρια στη διεργασία λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής για την χορήγηση 
εξαιρέσεως είναι απαράδεκτα καθόσον στα περισσότερα κράτη μέλη ο εθνικός 
προγραμματισμός και οι διατάξεις περί κατασκευών συνεπάγονται καθυστερήσεις έως και 10 ή 
15 έτη από το στάδιο του σχεδιασμού μίας υποδομής έως την κατασκευή της.

Τροπολογία 348
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση αυτή παύει επίσης να ισχύει, 
εάν η υποδομή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία 
πέντε έτη μετά την έκδοση όλων των 
απαραίτητων αποφάσεων και εγκρίσεων 
από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Σε 
περίπτωση που το κτίσμα μίας μεγάλης 
υποδομής καθυστερεί εξαιτίας 
απρόβλεπτων περιστάσεων, ο επενδυτής 
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ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή και μπορεί να θέσει σε 
εφαρμογή κατάλληλη παράταση πέραν 
των προαναφερθέντων χρονικών ορίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής ευρείας κλίμακας εμπεριέχουν τεράστιο κίνδυνο για τους 
επενδυτές. H απώλεια μίας εξαίρεσης ύστερα από τη σχετική απόφαση που έλαβε η Επιτροπή, 
συνεπάγεται αβεβαιότητα και μη προβλέψιμες καταστάσεις καθότι απαιτούνται άλλες εγκρίσεις 
σε τοπικό ή ακόμη και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, η κατασκευή μίας υποδομής ενδέχεται 
να καθυστερήσει λόγω προβλημάτων τεχνικού ή τοπογραφικού χαρατήρα. Tα προβλήματα αυτά 
πρέπει να αντιμετωπισθούν με τον κατάλληλο τρόπο και να εξετασθούν με τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 349
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και πέντε έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή αναθεωρείται μετά από 
πέντε έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι οι γραμμές διασύνδεσης, οι τερματικοί σταθμοί 
υγροποιημένου φυσικού αερίου ή οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, απαιτούν συνήθως μακρύ 
χρόνο προετοιμασίας (που οφείλεται, για παράδειγμα, στον περίπλοκο σχεδιασμό και τις 
διεργασίες χορήγησης αδειών) και είναι δυνατόν να υπερβούν κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια 
που προβλέπονται στο προτεινόμενο κείμενο. H εφαρμογή της προτεινόμενης ρήτρας χρονικού 
ορίου, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους μίας εγκεκριμένης χρηματοδότησης σε έργο, θα 
προσθέσει έναν επιπλέον σημαντικό κίνδυνο στις εταιρίες φυσικού αερίου οι οποίες είναι ήδη 
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επιβαρυμένες με υψηλό επίπεδο κινδύνου, δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, πρόσθετους 
φραγμούς.

Τροπολογία 350
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει πέντε έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής H χρονική αυτή περίοδος 
μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή 
εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι, 
παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να αρχίσει 
εγκαίρως η κατασκευή, υπήρξαν ειδικοί 
λόγοι που έφεραν καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

H έγκριση της Επιτροπής σε αποφάσεις που αφορούν την χορήγηση εξαιρέσεως δεν πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Πολύ συχνά, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων δεν είναι σε θέση να 
εκτελέσουν ένα έργο εντός της προγραμματισμένης προθεσμίας για λόγους υπεράνω των 
δυνατοτήτων ελέγχου που μπορούν να ασκήσουν (π.χ., προσφυγή στο δικαστήριο σε συνάρτηση 
με την απαίτηση περί συντάξεως μελέτης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν 
χορηγηθεί η άδεια).

Τροπολογία 351
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4



AM\715225EL.doc 63/113 PE404.544v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει πέντε έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εκτός εάν 
ο επενδυτής μπορεί να αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση που προκλήθηκε οφείλεται 
σε τρίτους και είναι υπεράνω των 
δυνατοτήτων του να ελέγξει την 
κατάσταση. Kατά την άσκηση των 
εξουσιών της δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
προβεί σε εκ των προτέρων διαβούλευση 
με τον Οργανισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

H έγκριση της Επιτροπής σε αποφάσεις που αφορούν την χορήγηση εξαιρέσεως πρέπει να έχει 
πενταετή ισχύ καθότι τα προγράμματα υποδομών ευρείας κλίμακας απαιτούν περισσότερα από 
δύο έτη για να αναπτυχθούν. Aκόμη και στην περίπτωση που η κατασκευή δεν έχει αρχίσει 
εντός 5 ετών για λόγους που οφείλονται σε τρίτους σε ό,τι αφορά την έγκριση της εξαίρεσης, η 
έγκριση αυτή δεν παύει να ισχύει.

Τροπολογία 352
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει τρία έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και επτά έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Σε γενικές γραμμές, για την περάτωση ενός έργου υποδομής ευρείας κλίμακας στον τομέα του 
φυσικού αερίου η οποία διέρχεται μέσα από διάφορες χώρες, μπορεί να απαιτηθούν 
περισσότερα από πέντε έτη. Εξ ου συνάγεται ότι η περίοδος των πέντε ετών για τις αποφάσεις 
περί χορηγήσεως εξαίρεσης, μετά την πάροδο της οποίας αίρεται η ισχύς τους σε περίπτωση μη 
λειτουργίας της υποδομής, είναι εξαιρετικά μικρή.

Τροπολογία 353
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία.

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη μετά 
την έκδοση της απόφασης, εάν έως τότε 
δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή της 
υποδομής, και πέντε έτη μετά την έκδοση 
της απόφασης, εάν η υποδομή δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία, εκτός εάν, η αδυναμία 
εκκίνησης της κατασκευής ή της αρχής 
λειτουργίας της υποδομής (ανάλογα με 
την περίπτωση) είναι αποτέλεσμα 
συγκυριών υπεράνω των δυνατοτήτων 
ελέγχου που μπορεί να ασκήσει το 
πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η
εξαίρεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι αδιαμφισβήτητα ευχής έργο τα μέρη στα οποία χορηγείται εξαίρεση να 
κατασκευάζουν την εξαιρούμενη υποδομή ευθύς μόλις χορηγηθεί η εξαίρεση αυτή, θα μπορούσε 
να αποτελέσει μείζονα κίνδυνο για δυνητικούς κατασκευαστές υποδομών το γεγονός ότι η 
περίοδος ισχύος μίας εξαίρεσης λήγει αυτομάτως επειδή ή δεν ξεκίνησε έγκαιρα η κατασκευή 
της υποδομής, ή δεν έχει ακόμη αρχίσει η εμπορική της δραστηριότητα και τούτο εξ αιτίας 
περιστάσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες ελέγχου του κατασκευαστή. Mε την παρούσα 
τροπολογία αίρονται τα αντικίνητρα στις επενδύσεις.



AM\715225EL.doc 65/113 PE404.544v01-00

EL

Τροπολογία 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5a. Οι όροι εγκρίσεως εξαιρέσεως που 
χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δεν μεταβάλλονται αναδρομικά χωρίς τη 
συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων 
μερών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι εγκρίσεως εξαιρέσεως δεν πρέπει να μεταβάλλονται αναδρομικά εκτός εάν όλα τα μέρη 
που ενέχονται στην χορήγηση της εξαιρέσεως (πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η εξαίρεση, 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και Επιτροπή) συμφωνούν.

Τροπολογία 355
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 
και για τον καθορισμό της ακολουθητέας 
διαδικασίας για την εφαρμογή των 
παραγράφων 4 και 5. 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 30 
παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας θα περιορίσει την επιρροή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αφαιρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο από το πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής 
διαδικασίας σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν την χορήγηση εξαιρέσεων από την πρόσβαση τρίτων στα 
δίκτυα (ΠT), καθώς και οι κανόνες που διέπουν την νομοθεσία περί διαχωρισμού σε ό,τι αφορά 
τις νέες υποδομές είναι πολύ σημαντικοί για να χαρακτηρισθούν ως διατάξεις 'τεχνικής φύσεως' 
ή 'μη ουσιαστικής σημασίας'. Kατά συνέπεια, όλες οι τροπολογίες στο παρόν άρθρο πρέπει να 
εξετασθούν στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και όχι μέσω 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 356
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 
και για τον καθορισμό της ακολουθητέας 
διαδικασίας για την εφαρμογή των 
παραγράφων 4 και 5. 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 30 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 357
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
΄Αρθρο 22 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των όρων της παραγράφου 1 και για τον 
καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας 
για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 
5. 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 30 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των όρων της παραγράφου 1 και για τον 
καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας 
για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 
5. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται κατά την τακτική 
διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών στην Επιτροπή πρέπει 
να παραμείνει εντός των ορίων των όποιων αναγκαίων προσαρμογών.

Τροπολογία 358
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 13
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6a. Kατά την άσκηση των εξουσιών της 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει να προβεί σε εκ 
των προτέρων διαβούλευση με τον 
Οργανισμό."

Or. en

Αιτιολόγηση

H εξουσία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξαίρεση διασυνοριακών υποδομών δεν 
πρέπει να μεταβιβαστεί στον Οργανισμό δεδομένου ότι διαφορετικά θα μπορούν ρυθμιστικές 
αρχές κρατών που δεν επηρεάζονται από τις υποδομές να ασκήσουν επιρροή εντός του 
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Οργανισμού σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των αποφάσεων σχετικά με την εξαίρεση. 
Παραδείγματα από το παρελθόν δείχνουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών πολύ 
συχνά επιδιώκουν τα εθνικά συμφέροντα.  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση αριθ. 
9/56 Meroni [1958] ECR 133 του Δικαστηρίου των ΕK, οι εξουσίες λήψεως αποφάσεων ο 
οποίες συνεπάγονται διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να δίδονται σε φορείς που δεν 
προβλέπονται στις Συνθήκες.

Τροπολογία 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 α (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a). Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(β) κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του 
εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται 
με απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου ή πελάτες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αγωγός φυσικού αερίου, που συνδέει επιχείρηση φυσικού αερίου με επιλέξιμο πελάτη 
μπορεί επίσης να υφίσταται ανάμεσα σε πελάτη και επιλέξιμο πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο 
τελευταίος δεν συνδέεται άμεσα με το σύστημα διανομής φυσικού αερίου αλλά μέσω άλλου 
πελάτη. Η τροπολογία αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι όταν πελάτης 
βρίσκεται μεταξύ του συστήματος διανομής και άλλου πελάτη δεν θα επιβαρύνεται με τυπικά 
καθήκοντα διαχειριστή συστήματος διανομής.

Τροπολογία 360
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

H πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να ανανεώνεται για μια ακόμη 
φορά δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης και της ανάγκης σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας· οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται.

Τροπολογία 361
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
τουλάχιστον πέντε και το πολύ δέκα ετών· 
μόνο οι διορισμοί πενταετούς θητείας 
ανανεώνονται για μία ακόμη φορά ενώ 
οποιοσδήποτε πιο μακροπρόθεσμος 
διορισμός δεν ανανεώνεται· η διοίκηση 
είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά της διαρκούσης της θητείας 
της, μόνον εάν δεν πληροί πλέον τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή 
εάν κριθεί ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να ανανεώνεται για μια ακόμη 
φορά δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης και της ανάγκης σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας· οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται.
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Τροπολογία 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
τουλάχιστον πέντε και το πολύ δέκα ετών· 
μόνο οι διορισμοί πενταετούς θητείας 
ανανεώνονται για μία ακόμη φορά ενώ 
οποιοσδήποτε πιο μακροπρόθεσμος 
διορισμός δεν ανανεώνεται· η διοίκηση 
είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά της διαρκούσης της θητείας 
της, μόνον εάν δεν πληροί πλέον τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή 
εάν κριθεί ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να ανανεώνεται για μια ακόμη 
φορά δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης και της ανάγκης σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας· οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται.

Τροπολογία 363
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εάν δεν 

(β) η διοίκησή της διορίζεται για θητεία 
ορισμένης διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
ετών, η οποία ανανεώνεται άπαξ, ή για μη 
ανανεώσιμη θητεία το πολύ έως δέκα 
ετών, και είναι δυνατόν να απαλλαγεί από 
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πληροί πλέον τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα. 

τα καθήκοντά της διαρκούσης της θητείας 
της, μόνον εάν δεν πληροί πλέον τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή 
εάν κριθεί ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που η θητεία διορισμού είναι διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, πρέπει να 
είναι δυνατή η ανανέωσή της, μόνο μία φορά, για πέντε ακόμη έτη.

Τροπολογία 364
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική αρχή διορίζεται για θητεία διάρκειας τουλάχιστον 
πέντε ετών, πρέπει να είναι δυνατή η ανανέωσή της, μία φορά, για πέντε ακόμη έτη, καθότι η 
αγορά φυσικού αερίου απαιτεί γενικά μακρόπνοες διαδικασίες αποφάσεων και συγκεκριμένο 
βαθμό σταθερότητας. Oι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται.
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Τροπολογία 365
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι της
διοίκησης διορίζονται για θητεία 
ορισμένης διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
ετών η οποία ανανεώνεται άπαξ, και είναι 
δυνατόν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά 
τους διαρκούσης της θητείας τους, μόνον 
εάν δεν πληρούν πλέον τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν κριθούν 
ένοχοι για σοβαρό παράπτωμα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

 O διορισμός πενταετούς θητείας πρέπει να γίνεται μόνο στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης της 
αρχής, ήτοι, φυσιολογικά σε επίπεδο προέδρων και αντιπροέδρων. Στις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να είναι δυνατή η ανανέωσή της, αλλά μόνο μία φορά. Στους δημόσιους υπαλλήλους 
πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους εντός του οργάνου εφόσον 
δεν υπάρχει λόγος να τους παύσει η υπηρεσία και εφόσον βέβαια δεν επιθυμούν οι ίδιοι να 
αποχωρήσουν από αυτήν. 

Τροπολογία 366
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3a. Η Επιτροπή θεσπίζει ελάχιστα 
πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών μέσω της 
έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών, ώστε 
να διασφαλίζεται πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση των 
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εθνικών ρυθμιστικών αρχών με τις 
παραγράφους 1 και 2. Τα μέτρα αυτά, 
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 30 
παράγραφος 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί το αποτελεσματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υπόκεινται σε ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας και 
λογοδοσίας, τα οποία θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά 
ενέργειας.

Τροπολογία 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3a. Η Επιτροπή θεσπίζει ελάχιστα 
πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών μέσω της 
έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών, ώστε 
να διασφαλίζεται πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών με τις 
παραγράφους 1 και 2. Τα μέτρα αυτά, 
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 30 
παράγραφος 3."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 3 στο άρθρο 22α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

H πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να ανανεώνεται για μια ακόμη 
φορά δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης και της ανάγκης σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας· οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται.

Τροπολογία 368
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την επίτευξη των στόχων 
διασφάλισης αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις στον 
τομέα προμήθειας φυσικού αερίου καθώς
και της διασφάλισης της μακρόπνοης, 
αποτελεσματικής και αξιόπιστης 
λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου, 
τα δίκτυα αυτά πρέπει να υπαχθούν σε 
καθεστώς ρυθμίσεων. Εκτός των 
περιπτώσεων όπου άλλες εθνικές αρχές 
και ιδίως αρχές ανταγωνισμού είναι 
αρμόδιες για τα καθήκοντα που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει όλα τα εύλογα 
μέτρα για την επίτευξη των ακόλουθων 
στόχων:

a) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου εντός της 
Κοινότητας και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·
β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 

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

ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·υπό μορφήν κατάλληλων 
διασυνοριακών δομών για την πρόσβαση 
στα δίκτυα και την χρήση των δικτύων·

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

γ) την ανάπτυξη κατάλληλων 
διασυνοριακών δυνατοτήτων μεταφοράς 
για την κάλυψη της ζήτησης, την ενίσχυση 
της ενοποίησης των εθνικών αγορών με 
προοπτική την άρση των περιορισμών 
στο εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των 
κρατών μελών και τη διασφάλιση 
επιπέδου δυναμικοτήτων διασύνδεσης 
εντός της περιφέρειας και, όπου 
απαιτείται, εντός των γειτονικών 
περιφερειών, σύμφωνα με τις αρχές 
ανάπτυξης αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού·

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

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

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

στ) τη διασφάλιση της ταχείας 
ενσωμάτωσης των χρηστών του δικτύου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι πολύ λογικό ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής λειτουργίας της αγοράς και του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη θέση της καταστάσεως 
καθηκόντων. H ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικού χαρακτήρα είναι εκτός τόπου των 
διατάξεων της εσωτερικής αγοράς και η κατάσταση καθηκόντων συμπτύσσεται αναλόγως. Ίσως 
θα έπρεπε ωστόσο να αναρωτηθούμε αν θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί στις αιτιολογικές 
σκέψεις μία αναφορά στην "πράσινη δέσμη" της Επιτροπής και σε άλλες συναφείς νομοθετικές 
πράξεις.

Τροπολογία 369
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β –εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, η ρυθμιστική αρχή, πλην 
των περιπτώσεων όπου αυτό αποτελεί 
ευθύνη άλλων εθνικών φορέων και ιδίως 
αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών, 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις προτεραιότητες των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να περιλαμβάνονται η μακρόπνοη, 
αποτελεσματική και αξιόπιστη διασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου. Είναι 
επίσης απαραίτητο οι ρυθμιστικές αρχές να διαχωρίσουν τα καθήκοντά τους από εκείνα των 
αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών.

Τροπολογία 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές 
των λοιπών κρατών μελών και την 
Επιτροπή, ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου εντός της 
Κοινότητας και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες 
αντλούν από την αγορά το μέγιστο δυνατό 
όφελος σε ό,τι αφορά θέματα επιλογής, 
τιμών και ποιότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε οφέλη για τον τελικό 
χρήστη, είτε αυτός είναι καταναλωτής, είτε βιομηχανικός χρήστης. Το άνοιγμα της αγοράς δεν 
πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε οφέλη όσον αφορά θέματα 
επιλογής, τιμών και ποιότητας. Επιπλέον, η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι αυτά τα οφέλη 
πρέπει να αφορούν θέματα επιλογής, τιμών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροπολογία 371
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία με 
τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές των 
λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή, 
ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου εντός της 
Κοινότητας και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
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Κοινότητα· Κοινότητα και την εξασφάλιση της 
μακρόπνοης, αποτελεσματικής και 
αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων 
παροχής ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις προτεραιότητες των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να περιλαμβάνονται η μακρόπνοη, 
αποτελεσματική και αξιόπιστη διασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου. Είναι 
επίσης απαραίτητο οι ρυθμιστικές αρχές να διαχωρίσουν τα καθήκοντά τους από εκείνα των 
αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών.

Τροπολογία 372
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να δραστηριοποιηθούν για την κατάργηση των ρυθμιστικής 
φύσεως περιορισμών στο εμπόριο φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ είναι δυνατό οι 
αρχές να ασκούν κάποια επιρροή, δεν διαθέτουν εντούτοις την εξουσία για να επιλύουν άλλου 
είδους περιορισμούς, π.χ. νομικής ή συμβατικής φύσεως.



AM\715225EL.doc 79/113 PE404.544v01-00

EL

Τροπολογία 373
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την κατάργηση των περιορισμών, 
εφόσον υπάρχουν, στο εμπόριο φυσικού 
αερίου μεταξύ κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων διασυνοριακών δυνατοτήτων 
μεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης, 
την ενίσχυση της ενοποίησης των εθνικών 
αγορών και την απρόσκοπτη ροή φυσικού 
αερίου σε ολόκληρη την Κοινότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις προτεραιότητες των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να περιλαμβάνονται η μακρόπνοη, 
αποτελεσματική και αξιόπιστη διασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου. Είναι 
επίσης απαραίτητο οι ρυθμιστικές αρχές να διαχωρίσουν τα καθήκοντά τους από εκείνα των 
αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών.

Τροπολογία 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία 
να προωθούν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την ενεργό 
ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την αποκεντρωμένη 
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τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

παραγωγή ενέργειας, την επάρκεια των 
συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας πρέπει να 
προωθηθούν πολύ ενεργά και να αποτελέσουν σαφή στόχο πολιτικής της ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία 375
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

H ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η τεχνολογία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά δεν 
είναι ανάγκη να προστεθεί για την προώθησή τους ένα συγκεκριμένο καθήκον το οποίο έρχεται 
εξάλλου σε αντίθεση με τον ρόλο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ως οικονομικού ρυθμιστή (και 
ρυθμιστή σε θέματα ανταγωνισμού).
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Τροπολογία 376
Nikolaos Vakalis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(f) τη διασφάλιση των οφελών για τον 
καταναλωτή μέσω της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και της
προώθησης αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(στ α) εξασφαλίζοντας ότι οι 
καταναλωτές, περιλαμβανομένων και των 
καταναλωτών σε ενεργειακή πενία, 
αντλούν το μέγιστο δυνατό όφελος σε ό,τι 
αφορά θέματα επιλογής, τιμών και 
ποιότητας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε οφέλη για τον τελικό 
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χρήστη, είτε αυτός είναι καταναλωτής, είτε βιομηχανικός χρήστης. Το άνοιγμα της αγοράς δεν 
πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε οφέλη όσον αφορά θέματα 
επιλογής, τιμών και ποιότητας. Επιπλέον, η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι αυτά τα οφέλη 
πρέπει να αφορούν θέματα επιλογής, τιμών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροπολογία 378
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24β – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(στ α) εξασφαλίζοντας την προστασία 
των καταναλωτών, ιδίως όλων όσοι 
θεωρούνται ευάλωτοι, καθώς και τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην προμήθεια 
φυσικού αερίου."

Or. ro

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας είναι το άνοιγμα της αγοράς με προοπτική την παροχή καλύτερης ποιότητας 
και πιο προσιτών υπηρεσιών στο πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Συνεπώς, ο 
καταναλωτής πρέπει να τεθεί στον πυρήνα των πολιτικών των ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 379
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα 
εξής καθήκοντα:

1. Mε την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
άλλων εθνικών φορέων, στη ρυθμιστική 
αρχή ανατίθενται τα εξής καθήκοντα:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων 
για τον ανταγωνισμό αρχών, βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24β.

Τροπολογία 380
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ιδιοκτητών των συστημάτων, καθώς 
και όλων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά 
θέματα·

(α) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών 
των συστημάτων, καθώς και όλων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία και κάθε άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβάνοντας, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, διασυνοριακά 
θέματα και θέματα διαχωρισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση πρέπει να ενισχυθεί για να δοθεί έμφαση στο καθήκον των ρυθμιστικών αρχών σε 
θέματα διαχωρισμού, τομέας που αποτελεί κομβικό στοιχείο της τρίτης δέσμης. H ρητή 
αναφορά στο εν λόγω καθήκον, σε συνδυασμό με την πιθανότητα επανεξέτασης της πτυχής 
αυτής από τον Οργανισμό και της σύνταξης επίσημης γνώμης προς την Επιτροπή ή προς επί 
μέρους εθνική ρυθμιστική αρχή, συντελούν στην εξασφάλιση συμμόρφωσης.

Τροπολογία 381
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ιδιοκτητών των συστημάτων, καθώς 
και όλων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά 
θέματα·

(a) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών 
των συστημάτων, καθώς και όλων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία και κάθε άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά διασυνοριακά θέματα και θέματα 
διαχωρισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση πρέπει να ενισχυθεί για να δοθεί έμφαση στο καθήκον των ρυθμιστικών αρχών σε 
θέματα διαχωρισμού, τομέας που αποτελεί κομβικό στοιχείο της τρίτης δέσμης. Οι διαχειριστές 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦA) και οι διαχειριστές αποθήκευσης δεν πρέπει να 
εξαιρούνται.

Τροπολογία 382
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των ιδιοκτητών των συστημάτων, καθώς 
και όλων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, προς τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά 
θέματα·

δεν αφορά την ελληνική απόδοση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων 
για τον ανταγωνισμό αρχών, βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24β.

Τροπολογία 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών και τον Οργανισμό με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημιουργούν από κοινού ή χωριστά 
επαρκή δυναμικότητα αλληλοσύνδεσης 
μεταξύ της μεταφορικής υποδομής τους 
προκειμένου να καταστεί η αγορά εν γένει 
αποτελεσματική και να ικανοποιηθούν τα 
κριτήρια ασφάλειας και εφοδιασμού για 
το αέριο χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
προμηθευτών στα διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονιστικός έλεγχος, είτε αφορά δημόσιους είτε ιδιωτικούς διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, χρειάζεται να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση 
επενδύσεων και τη χρήση της υποδομής λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους πελάτες τόσο μέσα στα 
εθνικά σύνορα όσο και στο πλαίσιο διασυνδεδεμένων συστημάτων. Από την άποψη αυτή η 
παράγραφος 1β παρουσιάζει αδυναμίες. Ο κύριος σκοπός της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
κανονιστικών αρχών πρέπει να καταστεί σαφής.
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Τροπολογία 384
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών, για να διασφαλίζεται, 
μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει επαρκής 
δυναμικότητα αλληλοσύνδεσης μεταξύ 
των μεταφορικών υποδομών προκειμένου 
να καταστεί η αγορά εν γένει 
αποτελεσματική και να ικανοποιηθούν τα 
κριτήρια ασφάλειας και εφοδιασμού για 
το αέριο χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων προμήθειας στα διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση πρέπει να ενισχυθεί για να τονισθεί ο βασικός στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας. 
Οι αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και την χρήση της υποδομής πρέπει να λαμβάνουν εξ 
ίσου υπόψη τους πελάτες εντός των εθνικών συνόρων και όσους χρησιμοποιούν τα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα.

Τροπολογία 385
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών και τον Οργανισμό·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διασυνοριακές δραστηριότητες, προκειμένου να 
διασφαλίζονται διαφανείς και δίκαιες πρακτικές και επαρκή επίπεδα επενδύσεων. Δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε τη δημιουργία κανονιστικού χάσματος σε σχέση με τις διασυνοριακές και τις 
περιφερειακές αγορές.

Τροπολογία 386
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 387
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις διαχωρισμού δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και άλλων 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών 
κειμένων και να διασφαλίζει ότι δεν 
υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις 
μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, 
διανομής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και 
προμήθειας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση πρέπει να ενισχυθεί για να δοθεί έμφαση στο καθήκον των ρυθμιστικών αρχών σε 
θέματα διαχωρισμού, τομέας που αποτελεί κομβικό στοιχείο της τρίτης δέσμης. H ρητή 
αναφορά στο εν λόγω καθήκον, σε συνδυασμό με την πιθανότητα επανεξέτασης της πτυχής 
αυτής από τον Οργανισμό και της σύνταξης επίσημης γνώμης προς την Επιτροπή ή προς επί 
μέρους εθνική ρυθμιστική αρχή, συντελούν στην εξασφάλιση συμμόρφωσης.

Τροπολογία 388
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις διαχωρισμού δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και άλλων 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών 
κειμένων και να διασφαλίζει ότι δεν 
υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις 
μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, 
διανομής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και 
προμήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση πρέπει να ενισχυθεί για να δοθεί έμφαση στο καθήκον των ρυθμιστικών αρχών σε 
θέματα διαχωρισμού, τομέας που αποτελεί κομβικό στοιχείο της τρίτης δέσμης.

Τροπολογία 389
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσον 
αφορά τη συνέπεια με το πανευρωπαϊκό 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου 
που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005·

(στ) να εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσον 
αφορά τη συνέπεια με το πανευρωπαϊκό 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου 
που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005·
τα επενδυτικά σχέδια των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς διασφαλίζουν ότι 
τα προσόντα και ο αριθμός του 
προσωπικού επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της 
υπηρεσίας· η μη τήρηση του δεκαετούς 
επενδυτικού σχεδίου συνεπάγεται την 
επιβολή αναλογικών κυρώσεων σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
εξέδωσε ο Οργανισμός·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι τα δεκαετή επενδυτικά 
σχέδια περιλαμβάνουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι το εργατικό δυναμικό είναι ικανό να 
εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, όπως ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία. Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές 
κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου στις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
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αξιοπιστίας του δικτύου· ποιότητας της υπηρεσίας και της 
προμήθειας και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις ποιότητας της υπηρεσίας και 
της παροχής και τους κανόνες ασφάλειας 
και αξιοπιστίας του δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 391
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας της υπηρεσίας και της 
προμήθειας και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις ποιότητας της υπηρεσίας και 
της παροχής και τους κανόνες ασφάλειας 
και αξιοπιστίας του δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την ποιότητα της υπηρεσίας, 
σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του δικτύου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.
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Τροπολογία 392
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας της υπηρεσίας και της
προμήθειας και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις ποιότητας της υπηρεσίας και 
της παροχής και τους κανόνες ασφάλειας 
και αξιοπιστίας του δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την ποιότητα της υπηρεσίας, 
σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του δικτύου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.

Τροπολογία 393
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του δικτύου, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας της υπηρεσίας και της 
προμήθειας και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις ποιότητας της υπηρεσίας και 
της παροχής και τους κανόνες ασφάλειας 
και αξιοπιστίας του δικτύου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 394
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(η) να παρακολουθεί το επίπεδο 
διαφάνειας και να μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς με τις 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 395
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας 
και να μεριμνά για τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου με τις 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας·

η) να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας 
και να μεριμνά για τη συμμόρφωση των 
διαχειριστών δικτύων με τις υποχρεώσεις 
περί διαφάνειας·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων 
για τον ανταγωνισμό αρχών, βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24β.

Τροπολογία 396
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 397
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων 
για τον ανταγωνισμό αρχών, βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24β.

Τροπολογία 398
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) να παρακολουθεί τον βαθμό ανοίγματος 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων φυσικού αερίου, τις τιμές 
για οικιακούς καταναλωτές, το ποσοστό 
αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 

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

προπληρωμής που αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική κατανάλωση, το ποσοστό
σύνδεσης και διακοπής της παροχής, τα 
τέλη συντήρησης και τα παράπονα των 
νοικοκυριών υπό τυποποιημένη μορφή, 
καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή 
περιορισμό του ανταγωνισμού σε 
συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν 
συναφών πληροφοριών, και να εφιστά την 
προσοχή των οικείων αρχών ανταγωνισμού 
σε τυχόν σχετικές υποθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

H ενίσχυση της δυνατότητας που έχει η αρχή να παρακολουθεί ένα ευρύτερο φάσμα τιμών και 
τελών είναι προς το συμφέρον της μεγαλύτερης επιλογής των καταναλωτών.

Τροπολογία 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(θα) να παρακολουθεί την ύπαρξη τυχόν 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την 
επιλογή των μη οικιακών πελατών όσον 
αφορά τη σύναψη ταυτόχρονων 
συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές· όπου ενδείκνυται, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις εν 
λόγω πρακτικές·"

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας στους μη οικιακούς πελάτες να επιλέγουν τους προμηθευτές τους και 
να μην περιορίζονται από ρήτρες αποκλειστικότητας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 400
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(θa) να παρακολουθεί την ύπαρξη τυχόν 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την 
επιλογή των μη οικιακών πελατών όσον 
αφορά τη σύναψη ταυτόχρονων 
συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές· όπου ενδείκνυται, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις εν 
λόγω πρακτικές·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας στους μη οικιακούς πελάτες να επιλέγουν τους προμηθευτές τους και 
να μην περιορίζονται από ρήτρες αποκλειστικότητας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 401
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θα) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(θa) να παρακολουθεί την ύπαρξη τυχόν 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την 
επιλογή των μη οικιακών πελατών όσον 
αφορά τη σύναψη ταυτόχρονων 
συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές· όπου ενδείκνυται, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις εν 
λόγω πρακτικές·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας στους μη οικιακούς πελάτες να επιλέγουν τους προμηθευτές τους και 
να μην περιορίζονται από ρήτρες αποκλειστικότητας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 402
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(θa) να παρακολουθεί την ύπαρξη τυχόν 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την 
επιλογή των μη οικιακών πελατών όσον 
αφορά τη σύναψη ταυτόχρονων 
συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές· όπου ενδείκνυται, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις εν 
λόγω πρακτικές·"
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας στους μη οικιακούς πελάτες να επιλέγουν τους προμηθευτές τους και 
να μην περιορίζονται από ρήτρες αποκλειστικότητας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 403
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (θβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(θβ) να αναγνωρίζει τη συμβατική 
ελευθερία όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις και τη 
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
βασισμένων σε περιουσιακά στοιχεία, υπό 
τον όρο ότι αυτές οι συμβάσεις είναι 
συμβατές με την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη νέας δυναμικότητας, ιδίως από νέους παράγοντες στην αγορά, 
και η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων με πελάτες βασικού φορτίου μπορεί να είναι 
αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί μέρος της χρηματοδότησης των εν λόγω επενδύσεων. 
Επιπλέον, ορισμένοι μεγάλοι χρήστες ενέργειας χρειάζονται πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες, 
προβλέψιμες συμβάσεις ενέργειας, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί με άλλες 
περιφέρειες, όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Τροπολογία 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ι)



AM\715225EL.doc 99/113 PE404.544v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 405
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, οι διατάξεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Α πρέπει να είναι εκτελεστές, και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις 
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επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 406
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) να παρακολουθεί και να επανεξετάζει
τους όρους πρόσβασης στην αποθήκευση, 
την αποθήκευση αγωγών (linepack) και σε 
άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19·

(ια) να παρακολουθεί τους όρους 
πρόσβασης στην αποθήκευση, την 
αποθήκευση αγωγών (linepack) και σε 
άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μολονότι η διαφορά μεταξύ παρακολούθησης και επανεξέτασης δεν εξηγείται στο κείμενο, η 
προσθήκη αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει μία νομική βάση για νέες και ειδικές εκ των 
προτέρων εξουσίες σε σχέση με την αποθήκευση, το περιεχόμενο του αγωγού και άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς της πρόσβασης τρίτων κατόπιν 
διαπραγματεύσεων το οποίο τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να εγκρίνουν (άρθρο 19, 
παράγραφος 3). Αυτοί οι μη υπαγόμενοι σε ρύθμιση μηχανισμοί της αγοράς για την πρόσβαση 
τρίτων σε υπηρεσίες αποθήκευσης συνιστούν κίνητρο στις επενδύσεις και πρέπει να 
διατηρηθούν.

Τροπολογία 407
Nikolaos Vakalis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων δημόσια 

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να ελέγχει 
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για 
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υπηρεσία για το φυσικό αέριο, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

το φυσικό αέριο και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών καθολικής 
και δημόσιας υπηρεσίας, ανήκουν κυρίως σε κυβερνήσεις στον βαθμό που δεν συνεπάγονται 
ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ελέγχουν αυτές 
τις προδιαγραφές για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
ενέργειας.

Τροπολογία 408
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να ελέγχει 
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για 
το φυσικό αέριο και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα καθήκοντα εκπληρώνονται κατ' αρχήν από τις κυβερνήσεις καθότι αυτές ασχολούνται 
περισσότερο με τα κοινωνικά μέτρα παρά με τη ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Oι ρυθμιστικές 
αρχές δεν θεωρούν ότι έχουν αρμοδιότητα να καθορίζουν κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, στις 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθούν εξουσίες για την εξασφάλιση ότι οι διατάξεις που 
ορίζονται στο παράρτημα Α εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Πρέπει τουλάχιστον να καταστεί 
σαφές ότι η ευθύνη για την εφαρμογή του Παραρτήματος A σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών, εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών.
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Τροπολογία 409
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να ελέγχει 
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για 
το φυσικό αέριο και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα καθήκοντα εκπληρώνονται κατ' αρχήν και κυρίως από τις εθνικές κυβερνήσεις 
καθότι αυτές ασχολούνται περισσότερο με τα κοινωνικά μέτρα παρά με τη ρύθμιση της αγοράς 
λιανικής. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θεωρούν ότι είναι σε θέση να καθορίζουν κοινωνική 
πολιτική.

Τροπολογία 410
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων δημόσια 
υπηρεσία για το φυσικό αέριο, τη 
προστασία ευάλωτων καταναλωτών και 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων 
για τον ανταγωνισμό αρχών, βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24β.

Τροπολογία 411
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει, σε όλη την έκταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσων και διαφανών
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για 
καταναλωτές φυσικού αερίου, 
περιλαμβανομένων των νοικοκυριών, και 
να εξασφαλίζει την προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
όλων των μέτρων προστασίας των 
καταναλωτών που ορίζονται στο 
παράρτημα Α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περαιτέρω διευκρινίσεις για τα καθήκοντα της αρχής εξυπηρετούν τη λειτουργία της αγοράς 
και τελικά ωφελούν τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, οι διατάξεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Α πρέπει να είναι εκτελεστές, και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 413
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, οι διατάξεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Α πρέπει να είναι εκτελεστές, και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 414
Nikolaos Vakalis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιβ a) διασφαλίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α είναι 
αποτελεσματικά και τίθενται σε 
εφαρμογή·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 'μέτρα προστασίας των καταναλωτών' που ορίζονται στο παράρτημα Α πρέπει να 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τις ΕΡΑ.

Τροπολογία 415
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιβ α) διασφαλίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α είναι 
αποτελεσματικά·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα καθήκοντα εκπληρώνονται κατ' αρχήν από τις κυβερνήσεις καθότι αυτές ασχολούνται 
περισσότερο με τα κοινωνικά μέτρα παρά με τη ρύθμιση της αγοράς λιανικής. Οι ρυθμιστικές 
αρχές δεν θεωρούν ότι έχουν αρμοδιότητα να καθορίζουν κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, στις 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθούν εξουσίες για την εξασφάλιση ότι οι διατάξεις που 
ορίζονται στο παράρτημα Α εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Πρέπει τουλάχιστον να καταστεί 
σαφές ότι η ευθύνη για την εφαρμογή του Παραρτήματος A σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών, εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 416
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιβ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιβ α) διασφαλίζει ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α είναι 
αποτελεσματικά·"

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των διατάξεων στο Παράρτημα A. Πρέπει τουλάχιστον να καταστεί σαφές ότι η 
ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών του 
Παραρτήματος A εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών. Εξ ου και η 
πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου εδαφίου για τον σκοπό αυτό.
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Τροπολογία 417
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιδ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιδ) να καθιερώνει τυποποιημένες 
διαδικασίες για τις σχέσεις μεταξύ 
τελικού καταναλωτή και προμηθευτή ή 
διανομέα ή διαχειριστή συστήματος 
μέτρησης, που ασχολούνται τουλάχιστον 
με την πρόσβαση σε δεδομένα 
κατανάλωσης πελατών, την εφαρμογή 
εναρμονισμένου μορφοτύπου για τα 
δεδομένα κατανάλωσης και την πρόσβαση 
σε δεδομένα σύμφωνα με το σημείο η) του 
παραρτήματος A·

Or. en

Αιτιολόγηση

H δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα κατανάλωσης πελατών αποτελεί προϋπόθεση για να 
μπορούν οι καταναλωτές να διαχειρίζονται την ενεργειακή απόδοση ή να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε συγκρίσεις προμηθευτών. Aπό τη στιγμή που μπορούν να διαβουλεύονται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των αγορών λιανικής στον 
τομέα της ενέργειας, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι οι αρμόδιες αρχές που ασχολούνται 
με τις σχέσεις ανάμεσα σε διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ), προμηθευτές και πελάτες 
(περιλαμβανομένων των κανόνων, των αρμοδιοτήτων, των συμβατικών διευθετήσεων, 
συμφωνιών για ανταλλαγή δεδομένων, εγγυήσεων περί ποιότητας).

Τροπολογία 418
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 

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

άλλων σε σχέση με τις τιμές και κάθε 
συναφή δαπάνη, την εφαρμογή ενός 
ευκόλως κατανοητού εναρμονισμένου 
μορφοτύπου για αυτά τα δεδομένα 
κατανάλωσης, την κατάλληλη 
προπληρωμή που αντικατοπτρίζει την 
πραγματική κατανάλωση και την άμεση
πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε 
τέτοια δεδομένα σύμφωνα με το σημείο η) 
του παραρτήματος A·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πληρώνουν εκ των προτέρων το φυσικό αέριο που καταναλώνουν, κάθε μήνα. 
Συχνά, η εν λόγω προκαταβολή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση του 
καταναλωτή. Οι εταιρείες ενεργείας επωφελούνται συνεπώς ενός άτοκου δανείου από τους 
καταναλωτές. Με τις νέες τεχνολογίες - όπως με την ευφυή μέτρηση - οι εταιρείες μπορούν να 
ζητήσουν πιο κατάλληλες προκαταβολές.

Τροπολογία 419
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιε α) να διασφαλίζει τη διαφάνεια των 
διακυμάνσεων των τιμών χονδρικής·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 
της αγοράς, κάθε αλλαγή στις τιμές χονδρικής πρέπει να είναι δυνατή.
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Τροπολογία 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ– παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιε α) να καθορίζει ή να εγκρίνει 
τιμολόγια πρόσβασης στο δίκτυο και να 
δημοσιεύει τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των 
τιμολογίων·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιμολόγια, ώστε να 
διασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση όλων των παραγόντων στην αγορά φυσικού αερίου, και η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των εν λόγω τιμολογίων πρέπει να είναι 
διαφανής και να δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 421
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιε a) να καθορίζει ή να εγκρίνει 
τιμολόγια πρόσβασης στο δίκτυο και να 
δημοσιεύει τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των 
τιμολογίων·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιμολόγια, ώστε να 
διασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση όλων των παραγόντων στην αγορά φυσικού αερίου, και η 
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μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των εν λόγω τιμολογίων πρέπει να είναι 
διαφανής και να δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιε β) να επιβάλλει ανώτατες τιμές σε μη 
ανταγωνιστικές αγορές για καθορισμένη 
και περιορισμένη χρονική περίοδο με 
σκοπό την προστασία των καταναλωτών 
έναντι καταχρήσεων της αγοράς· οι 
ανώτατες τιμές καθορίζονται σε επαρκώς 
υψηλό επίπεδο ώστε να μην 
αποθαρρύνεται η είσοδος νέων 
παραγόντων στην αγορά και η επέκταση 
των υφιστάμενων ανταγωνιστών·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν ανώτατες τιμές, όταν υπάρχει υπερβολική 
δύναμη στην αγορά, αλλά αυτές πρέπει να είναι επαρκώς υψηλές ώστε να μην αποθαρρύνεται η 
είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά και η επέκταση των υφιστάμενων ανταγωνιστών καθώς 
και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

Τροπολογία 423
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιε β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιε β) να επιβάλλει ανώτατες τιμές σε μη 
ανταγωνιστικές αγορές για καθορισμένη 
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και περιορισμένη χρονική περίοδο με 
σκοπό την προστασία των καταναλωτών 
έναντι καταχρήσεων της αγοράς· οι 
ανώτατες τιμές καθορίζονται σε επαρκώς 
υψηλό επίπεδο ώστε να μην 
αποθαρρύνεται η είσοδος νέων 
παραγόντων στην αγορά και η επέκταση 
των υφιστάμενων ανταγωνιστών·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν ανώτατες τιμές, όταν υπάρχει υπερβολική 
δύναμη στην αγορά, αλλά αυτές πρέπει να είναι επαρκώς υψηλές ώστε να μην αποθαρρύνεται η 
είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά και η επέκταση των υφιστάμενων ανταγωνιστών καθώς 
και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

Τροπολογία 424
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ι στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι στ) να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή 
των κριτηρίων βάσει των οποίων 
καθορίζεται κατά πόσον μια εγκατάσταση 
αποθήκευσης υπάγεται το άρθρο 19 
παράγραφος 3 ή 19 παράγραφος 4.

(ι στ) να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή 
των κριτηρίων βάσει των οποίων 
καθορίζεται κατά πόσον η πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack) είναι 
τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαία για 
την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης 
στο σύστημα για τον εφοδιασμό των 
πελατών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συνέπειας με τις νέες διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 1, που απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να ορίζουν και να δημοσιεύουν κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των αγωγών 
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(linepack) είναι τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαία για την παροχή αποτελεσματικής 
πρόσβασης στο σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών.

Τροπολογία 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιστ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιστ α) να διασφαλίζει ότι η δομή τιμών 
για τον τελικό καταναλωτή δεν 
συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι θα παρασχεθούν κίνητρα στην ενεργειακή απόδοση, πρέπει να 
διατεθούν σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου τα ούτως αποκαλούμενα "προοδευτικά 
τιμολόγια". Αυτά δεν έχουν το κοινό διωνυμικό σύστημα τιμολόγησης (σταθερά τέλη και 
αναλογική χρέωση) όπου η ενέργεια καθίσταται οικονομικότερη όσο μεγαλύτερη είναι η 
κατανάλωσή της. Απεναντίας, θα έπρεπε να επιβληθεί η αντίθετη αρχή. Ως γενικό κανόνα, οι 
ρυθμιστικές αρχές θα έπρεπε να επιβάλλουν τιμολόγια αυστηρά αναλογικά της κατανάλωσης, ή 
άλλα καινοτόμα πρότυπα τιμολόγησης.

Τροπολογία 426
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιστ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιστ a) να καθιερώνει και να ακολουθεί 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια για 
τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου."

Or. en
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Τροπολογία 427
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 – παράγραφος 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (ιστ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιστ β) να δημοσιεύει την ακολουθητέα 
διαδικασία σε περίπτωση που
συμμετέχοντες στην αγορά επιθυμούν να 
προσφύγουν κατά των αποφάσεων 
αυτών."

Or. en


