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Τροπολογία 428
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με την επιφύλαξη της διαδικασίας του 
άρθρου 9 παράγραφος 2γ σχετικά με το 
πρώτο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
δικτύου, να εγκρίνει τον προγραμματισμό 
των επενδύσεων και το πολυετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
υποβάλλει σε ετήσια βάση ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος·

(γ) με την επιφύλαξη της διαδικασίας του 
άρθρου 9 παράγραφος 2γ σχετικά με το 
πρώτο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου, να εγκρίνει τον προγραμματισμό 
των επενδύσεων και το πολυετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου που υποβάλλει σε 
διετή βάση ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 429
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους διαχειριστές δικτύου·

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

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

των αγορών αερίου·

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τους 
διαχειριστές δικτύου χρήσιμες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της·

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

(δ) να επιβάλλει αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις  
στους διαχειριστές δικτύου οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
τυχόν αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής ή 
του Οργανισμού·

(ε) να διαθέτει κατάλληλα δικαιώματα 
διενέργειας ερευνών και συναφείς 
αρμοδιότητες να εντέλλεται την επίλυση 
διαφορών δυνάμει των παραγράφων 7 και 
8·

(ε) να διαθέτει κατάλληλα δικαιώματα 
διενέργειας ερευνών και συναφείς 
αρμοδιότητες να εντέλλεται την επίλυση 
διαφορών δυνάμει των παραγράφων 7 και 
8·

(στ) να εγκρίνει τα μέτρα διασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 26.

(στ) να εγκρίνει τα μέτρα διασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας είναι να δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στους 
ανταγωνιστές στον τομέα του αερίου αγορά της ΕΕ. Είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφής διάκριση 
μεταξύ κανονιστικών αρχών και των αρμοδίων για τον ανταγωνισμό αρχών.

Τροπολογία 430
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίον οι αρμοδιότητες 
παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερες προϋποθέσεις από 
αυτές των αρχών καταπολέμησης των τραστ που αρχικά ήταν υπεύθυνες για τον εντοπισμό 
παραβιάσεων του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 431
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ανατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές οι 
αρμοδιότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να εκτελούν ταχέως και 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα εντός 
καθορισμένου πλαισίου, που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2. Η ρυθμιστική 
αρχή έχει το δικαίωμα, εντός 
καθορισμένου πλαισίου συμβατού με την 
εθνική νομοθεσία:
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Or. en

Τροπολογία 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ανατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές οι 
αρμοδιότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να εκτελούν ταχέως και 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα εντός 
καθορισμένου πλαισίου, που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 Η ρυθμιστική 
αρχή έχει το δικαίωμα, εντός 
καθορισμένου πλαισίου συμβατού με την 
εθνική νομοθεσία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λογοδοτούν για την διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους 
κανονισμούς καθορισμένου νομικού πλαισίου (με βάση την παρούσα οδηγία) και εντός της 
εθνικής νομικής εντολής τους.

Τροπολογία 433
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ανατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές οι 
αρμοδιότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να εκτελούν ταχέως και 

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

αποτελεσματικά τα καθήκοντα εντός του 
καθορισμένου πλαισίου που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και στο πλαίσιο 
της εθνικής νομικής τους εντολής. H 
ρυθμιστική αρχή διαθέτει, τουλάχιστον, τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

Or. en

Τροπολογία 434
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους διαχειριστές δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται μόνο σε περίπτωση πραγματικής παραβίασης των ρυθμιστικών 
διατάξεων. Η αποδέσμευση αερίου είναι μια πολιτική που πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 435
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου·

(α) να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τους  διαχειριστές δικτύου·

Or. de



PE404.589v01-00 8/105 AM\715991EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίον οι αρμοδιότητες 
παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερες προϋποθέσεις από 
αυτές των αρχών καταπολέμησης των τραστ που αρχικά ήταν υπεύθυνες για τον εντοπισμό 
παραβιάσεων του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 436
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανονιστικές διατάξεις,
να αποφασίζει κατάλληλα, απαραίτητα και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
μέτρα για την προώθηση  της 
αποτελεσματικής λειτουργίας δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται μόνο σε περίπτωση πραγματικής παραβίασης των ρυθμιστικών 
διατάξεων. Η πολιτική αποδέσμευσης αερίου πρέπει να απορριφθεί.
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Τροπολογία 437
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να μελετά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να 
λαμβάνουν διαρθρωτικά μέτρα κατά επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας και προς εξασθένιση 
της θέσεως που κατέχουν στην αγορά, ακόμη και εάν δεν έχουν παραβιάσει κανόνες του 
ανταγωνισμού. Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίον οι αρμοδιότητες 
παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών πρέπει να υπόκεινται σε λιγότερες προϋποθέσεις από 
αυτές των αρχών καταπολέμησης των τραστ που αρχικά ήταν υπεύθυνες για τον εντοπισμό 
παραβιάσεων του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 438
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

των αγορών αερίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα κατά εταιρειών ενεργείας. Δεν είναι εύκολο να αιτιολογηθεί ο 
λόγος για τον οποίο τα μέτρα αυτά πρέπει να επιτρέπονται όταν δεν υπάρχει παραβίαση των 
κανόνων ανταγωνισμού.

Τροπολογία 439
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και να 
προτείνει στις αρμόδιες αρχές κατάλληλα, 
αναγκαία και αναλογικά μέτρα για την 
προώθηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στον βαθμό όπου δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο ανταγωνισμού, η πρόταση αυτή θα δώσει στις 
ρυθμιστικές αρχές απόλυτη και απρόβλεπτη εξουσία παρέμβασης στην αγορά, με αποτέλεσμα να 
υπεισέλθουν στις εξουσίες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Πέρα από το γεγονός ότι η 
«αποδέσμευση αερίου» αποτελεί εσφαλμένη πανάκεια (με τεχνητές πηγές προμήθειας και το 
αέριο ουσιαστικά να πωλείται σε τιμές διαφορετικές στη στοχοθετημένη αγορά) η μη 
ρυθμισμένη εξουσία αντιβαίνει τον στόχο της εναρμόνισης των κανόνων που ισχύουν στην 
εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 440
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να συνεργάζεται με την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού, για τη διερεύνηση της
λειτουργίας των αγορών αερίου και, να 
λαμβάνει κατάλληλα, απαραίτητα και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
μέτρα για την προώθηση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λογοδοτούν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους 
κανονισμούς εντός καθορισμένου νομικού πλαισίου. Πρέπει να υπάρχει διαφανής διαδικασία 
προσφυγής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αμφισβήτησης των ευρημάτων των 
ρυθμιστικών αρχών. Οι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να επιβάλλονται από τις αρμόδιες 
για τον ανταγωνισμό αρχές και όχι από τον ρυθμιστικό φορέα ανεξάρτητα. Για την προώθηση 
των επενδύσεων, το πλαίσιο λειτουργίας των ρυθμιστικών φορέων πρέπει να είναι διαφανές και 
σαφές.
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Τροπολογία 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να συνεργάζεται με την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού, για τη λειτουργία των 
αγορών αερίου και, να αποφασίζει με βάση 
τις έρευνες αυτές και εντός της εθνικής 
νομικής εντολής του, απαραίτητα και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
οιαδήποτε άλλη απόφαση της 
ρυθμιστικής αρχής ή του Οργανισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να επιβάλλονται από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό 
αρχές και όχι από τον ρυθμιστικό φορέα ανεξάρτητα.

Τροπολογία 442
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, σε περίπτωση 
παραβίασης των κανόνων του 
κανονισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
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απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς,
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
αποδέσμευσης αερίου·

απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι κανόνες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στην ΕΕ καθώς και σε εθνικό επίπεδο 
που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση κατάχρησης στην αγορά ενέργειας είναι επαρκείς 
και δεν πρέπει να εξαλειφθούν από την προτεινόμενη διατύπωση. Η επάρκεια των μέτρων, ως 
εμπειρικός κανόνας, δεν είναι πάντα αναγκαία. Τα προγράμματα αποδέσμευσης αερίου θα 
δημιουργήσουν μια αγορά παράλληλη με τις αγορές αποθεμάτων αερίου περιορίζοντας τη 
ρευστότητα των τελευταίων. Ο κανόνας αυτός δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για τους 
επενδυτές.

Τροπολογία 443
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, επί τη βάσει των 
ερευνών αυτών, να αποφασίζει σχετικά με 
τα απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας μέτρα για την 
προώθηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
αποδέσμευσης αερίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα νομικά συστήματα εντός της ΕΕ, ένα δικαστήριο είναι σε θέση να ελέγξει μόνο 
εάν η ρυθμιστική αρχή ακολούθησε την ορθή διαδικασία για να αποφανθεί (οριακός έλεγχος).

Τροπολογία 444
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου· να 
διασφαλίζει τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς στην 
ΕΕ, με υποχρέωση για αύξηση της 
αποδέσμευσης αερίου σε πραγματικό 
κόστος ούτως ώστε, μέχρι το 2020 καμία 
μεμονωμένη εταιρεία να μην κατέχει σε 
οιαδήποτε αντίστοιχη αγορά μερίδιο 
μεγαλύτερο από 20%· η σχετική αγορά 
ορίζεται από την Επιτροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η μη ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης σε μια συγκεκριμένη αγορά, 
από έναν ή περισσότερους παράγοντες, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να περιορίζουν 
το μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας σε 20 %. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες κυριαρχούν παράγοντες 
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν κατάχρηση της 
εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους παράγοντες της αγοράς. 
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Καθόσον οι αγορές καθίστανται πιο ολοκληρωμένες, το γεωγραφικό μέγεθος της αγοράς θα 
αυξηθεί, παρέχοντας δυνατότητα μεγέθυνσης των εταιρειών.

Τροπολογία 445
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου· να 
διασφαλίζει τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς στην 
ΕΕ με υποχρέωση για αύξηση της 
αποδέσμευσης αερίου σε πραγματικό 
κόστος ούτως ώστε, μέχρι το 2020 καμία 
μεμονωμένη εταιρία να μην κατέχει σε 
οιαδήποτε αντίστοιχη αγορά μερίδιο 
μεγαλύτερο από 50%· η σχετική αγορά 
ορίζεται από την Επιτροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η μη ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης σε μια συγκεκριμένη αγορά, 
από έναν ή περισσότερους παράγοντες, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να περιορίζουν 
το μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας σε 50%. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες κυριαρχούν παράγοντες 
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν κατάχρηση της
εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους παράγοντες της αγοράς. 
Καθόσον οι αγορές καθίστανται πιο ολοκληρωμένες, το γεωγραφικό μέγεθος της αγοράς θα 
αυξηθεί, παρέχοντας δυνατότητα μεγέθυνσης των εταιρειών.
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Τροπολογία 446
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(βα) Εφόσον δεν παραβιάζονται οι 
κανόνες περί ανταγωνισμού, τα μέτρα 
αυτά θα λαμβάνονται σε περίπτωση όπου 
λιγότερο από το 20% της εισροής αερίου 
στα σημεία εισόδου σε κράτος μέλος ή σε 
σχετική αγορά προσφέρεται στην 
χονδρική αγορά μέσω μίας διαφανούς 
διεργασίας που δεν εισάγει διακρίσεις, 
π.χ. μίας ανταλλαγής".

Or. en

Αιτιολόγηση

H τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά των νέων και 
μικρότερων εταιριών αερίου και να αυξήσει τη διαφάνεια στην τιμολόγηση στην αγορά αερίου.

Τροπολογία 447
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

(γ) να λαμβάνει πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της, 
περιλαμβανομένων και των 
αιτιολογήσεων της άρνησης χορήγησης 
πρόσβασης σε τρίτο μέρος και κάθε 
είδους πληροφορία σχετικά με τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για την ενίσχυση του 
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δικτύου· και να συνεργάζεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ΕΡΑ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες από τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 448
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

(γ) να λαμβάνει πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της 
περιλαμβανομένων και των 
αιτιολογήσεων της άρνησης χορήγησης 
πρόσβασης σε τρίτο μέρος και κάθε 
είδους πληροφορία σχετικά με τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για την ενίσχυση του 
δικτύου· και να συνεργάζεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ΕΡΑ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες από τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 449
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

(γ) να ζητεί πληροφορίες, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες συλλογής πληροφοριών που 
ισχύουν στα κράτη μέλη, από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

Or. en

Τροπολογία 450
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
τυχόν αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής ή 
του Οργανισμού·

Or. en
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Τροπολογία 451
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθόδους που τα 
διέπουν. Επιπλέον, η αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής να ορίζει τα τιμολόγια αντιβαίνει στο 
άρθρο 19, βάσει του οποίου η πρόσβαση παρέχεται με βάση εγκεκριμένα τιμολόγια.

Τροπολογία 452
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στο περιεχόμενο 
των αγωγών (linepack), όπου είναι 
τεχνικώς και/ή οικονομικώς αναγκαίο 
προκειμένου να παρασχεθεί 
αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των καταναλωτών, και 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος, στον βαθμό που το 
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κόστος αυτό αντιστοιχεί στο κόστος ενός 
αποτελεσματικού και διαρθρωτικά 
συγκρίσιμου διαχειριστή και είναι 
διαφανές. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (α) έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στις οδηγίες/κανονισμούς 
δεδομένου ότι δεν υφίσταται απαίτηση για αντικατοπτρισμό του κόστους στα τιμολόγια 
διανομής.  Η προτεινόμενη τροπολογία επεκτείνει τια διατάξεις του κανονισμού για τη 
μεταφορά αερίου στη διανομή αερίου και τις εγκαταστάσεις LNG (εκτός αν εξαιρούνται). 
Μεταφέρει επίσης την παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο των αγωγών στη βάση της 
ρυθμισμένη πρόσβασης τρίτου μέρους αντί της δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν μεταξύ 
ΡΠΤΜ και διαπραγματευόμενης πρόσβασης τρίτου μέρους.

Τροπολογία 453
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος, 
στο βαθμό που το κόστος αυτό 
αντιστοιχεί σε αυτό ενός 
αποτελεσματικού και διαρθρωτικά 
συγκρίσιμου διαχειριστή, και είναι 
διαφανές. Καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
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επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (α) έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στις οδηγίες/κανονισμούς 
δεδομένου ότι δεν υφίσταται απαίτηση για αντικατοπτρισμό του κόστους στα τιμολόγια 
διανομής. 

Τροπολογία 454
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, και 
των ακολουθουμένων μεθόδων τους ή, 
εναλλακτικά, των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής, καθώς και των όρων, 
προϋποθέσεων και τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ 
περιλαμβανομένων των μεθόδων 
υπολογισμού τους και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
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εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Αυτό μπορεί να 
καλύψει την ειδική ρυθμιστική 
μεταχείριση για νέες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Tο ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

Τροπολογία 455
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, και 
των μεθόδων υπολογισμού τους ή, 
εναλλακτικά, των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής, καθώς και των όρων, 
προϋποθέσεων και τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ 
περιλαμβανομένων των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Αυτό μπορεί να 
καλύψει την ειδική ρυθμιστική 
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μεταχείριση για νέες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Tο ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

Τροπολογία 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, και 
των μεθόδων υπολογισμού τους ή, 
εναλλακτικά, των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής, καθώς και των όρων, 
προϋποθέσεων και τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ 
περιλαμβανομένων των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Αυτό μπορεί να 
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καλύψει την ειδική ρυθμιστική 
μεταχείριση για νέες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τον 
καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και των μεθόδων τους ή, 
εναλλακτικά για τις μεθόδους καθορισμού ή έγκρισης των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των μεθόδων καθορισμού των τιμολογίων. Tο ίδιο 
ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

Τροπολογία 457
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, και 
των μεθόδων υπολογισμού τους ή, 
εναλλακτικά, των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής, καθώς και των όρων, 
προϋποθέσεων και τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ 
περιλαμβανομένων των ακολουθουμένων 
μεθόδων και της σχετικής 
παρακολούθησης για τον καθορισμό και 
την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 458
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ  και των μεθόδων υπολογισμού τους 
ή, εναλλακτικά, των μεθόδων και της 
παρακολούθησής τους για τον καθορισμό 
ή την έγκριση των τιμολογίων μεταφοράς 
και διανομής. Τα εν λόγω τιμολόγια 
καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και 
τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση για 
όλους τους παράγοντες της αγοράς, και η ικανότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού πρέπει 
να διασφαλίζεται από την ΕΡΑ.
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Τροπολογία 459
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων αυτών, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων, ή τουλάχιστον των μεθόδων 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
των τιμολογίων αυτών, πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ.Τα εν λόγω τιμολόγια 
καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και 
τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθόδους που τα 
διέπουν. Επιπλέον, η αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής να ορίζει τα τιμολόγια αντιβαίνει στο 
άρθρο 19, βάσει του οποίου η πρόσβαση παρέχεται με βάση εγκεκριμένα τιμολόγια.

Τροπολογία 460
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα (α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
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εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής ή της 
μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των τιμολογίων αυτών, καθώς 
και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων, ή της μεθόδου που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων αυτών, πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω 
τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευελιξία να καθορίζουν όχι απλώς τα 
τιμολόγια αλλά και τη μέθοδο υπολογισμού τους.

Τροπολογία 461
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ· τα τιμολόγια αυτά 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ειδική 
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κανονιστική μεταχείριση για νέες 
υποδομές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι και/ή η παρακολούθηση της θέσπισης ή έγκρισης τιμολογίων μεταφοράς και 
διανομής μέσω του Οργανισμού θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν οι αναγκαίες επενδύσεις 
στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

Τροπολογία 462
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (β) βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής ομάδας 
ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο για την ορθή πρακτική στην 
εξισορρόπηση για το αέριο και επιβεβαιώνει την αρχή ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης του 
ΔΣΜ πρέπει να είναι γενικά ουδέτερες από άποψη εσόδων (υπόκεινται μόνο στο ενδεχόμενο 
κινήτρων απόδοσης). 
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Τροπολογία 463
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 4, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την παροχή των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο (β) βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής ομάδας 
ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο για την ορθή πρακτική στην 
εξισορρόπηση για το αέριο και επιβεβαιώνει την αρχή ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης του 
ΔΣΜ πρέπει να είναι γενικά ουδέτερες από άποψη εσόδων.

Τροπολογία 464
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 4 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(βα) παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
αερίου."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πέρα από τον ρόλο τους όσον αφορά τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις υπηρεσίες σύνδεσης και εξισορρόπησης οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να εποπτεύουν/ ρυθμίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αερίου (και πάλι στη βάση 
ΡΠΤΜ), που διαφορετικά μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας 
για νέες εισόδους στην αγορά και τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 465
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 4 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(βα) παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
αερίου στην αγορά."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εποπτεύουν/ ρυθμίζουν την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών αερίου που διαφορετικά μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός ανασταλτικός 
παράγοντας για νέες εισόδους στην αγορά και τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 466
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 467
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης των ΔΣΜ ασκούνται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση όλων των παραγόντων 
της αγοράς.
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Τροπολογία 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης των ΔΣΜ ασκούνται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση όλων των παραγόντων 
της αγοράς.

Τροπολογία 469
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευελιξία να καθορίζουν όχι απλώς τα 
τιμολόγια αλλά και τη μέθοδο υπολογισμού τους.

Τροπολογία 470
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα με τη διαμόρφωση των τιμολογίων για ερευνητικές 
δραστηριότητες που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της 
έρευνας σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δικτύου. Η ερευνητική δραστηριότητα πρέπει 
να θεωρείται ως μέσο και όχι στόχος και στον κανονισμό για τα τιμολόγια των υπηρεσιών 
δικτύου τα κίνητρα πρέπει να ισχύουν μόνο για στόχους όπως η αποτελεσματικότητα και η 
ολοκλήρωση της αγοράς. 
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Τροπολογία 471
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 472
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος  5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητούν από τους 
διαχειριστές δικτύου να τροποποιούν 
τους κανόνες αυτούς πριν τους 
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εγκρίνουν".

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 473
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος  5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διασυνδέσεις.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητούν από τους 
διαχειριστές δικτύου να τροποποιούν 
τους κανόνες αυτούς πριν τους 
εγκρίνουν".

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης 
της συμφόρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού 
1775/2005.
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Τροπολογία 474
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αγορά στην αποθήκευση αερίου και ΥΦΑ δεν συνιστά μονοπώλιο. Η ρύθμιση θα θέσει επίσης 
σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις για την κατασκευή 
των αναγκαίων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου.

Τροπολογία 475
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και 
διανομής να τροποποιούν, εάν χρειάζεται, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ώστε 

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

να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και 
εφαρμόζονται αμερόληπτα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαλείφεται ο όρος «αποθήκευση» καθόσον η ρύθμιση των τιμολογίων αποθήκευσης θα 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Η αποθήκευση του αερίου δεν αποτελεί μονοπώλιο: στον τομέα 
αυτό έχει αναπτυχθεί μια λειτουργική ανταγωνιστική αγορά. Η ρύθμιση θα θέσει σε κίνδυνο τον 
υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις για την κατασκευή των αναγκαίων 
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, οι οποίες αποτελούν επείγουσα 
ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.

Τροπολογία 476
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 477
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς καθώς και η ασφάλεια 
του εφοδιασμού της ΕΕ, οι ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάζουν τα τιμολόγια αποθήκευσης, καθόσον αυτό εκτιμάται ότι θα είναι σε βάρος των 
επενδύσεων στον τομέα της σχεδιαζόμενης ή συμπληρωματικής ικανότητας αποθήκευσης. Η 
αποθήκευση, σε αντίθεση με άλλους τομείς δικτύου, δεν υπόκειται σε εθνική μονοπωλιακή 
διάρθρωση αγοράς και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ρύθμιση θα υπονόμευε τον ανταγωνισμό και 
τις επενδύσεις.

Τροπολογία 478
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές των 
υποδομών που υπόκεινται σε 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση τρίτων βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 18, παράγραφος 4 
και 19, παράγραφος 20 να τροποποιούν, 
εάν χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι 
αναλογικά και εφαρμόζονται αμερόληπτα.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να λάβει υπόψη τη δυνατότητα που παρέχει οδηγία για τη δημιουργία ενός 
συστήματος μη ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις (όταν χορηγείται 
εξαίρεση με βάση το άρθρο 22 ή όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει σύστημα πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατόπιν διαπραγματεύσεων (Άρθρο 19(3)).

Τροπολογία 479
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές των 
υποδομών που υπόκεινται σε 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση τρίτων βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 18,19 
παράγραφος 4 και 20 να τροποποιούν, εάν 
χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι 
αναλογικά και εφαρμόζονται αμερόληπτα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να λάβει υπόψη τη δυνατότητα που παρέχει οδηγία για τη δημιουργία ενός 
συστήματος μη ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις (όταν χορηγείται 
εξαίρεση με βάση το άρθρο 22 ή όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει σύστημα πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατόπιν διαπραγματεύσεων (Άρθρο 19(3)).
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Τροπολογία 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
αμερόληπτα. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης στον καθορισμό των 
τιμολογίων μεταφοράς, αποθήκευσης 
ΥΦΑ και διανομής, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να 
θεσπίσουν προκαταρκτικά τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής και να 
αποφασίσουν τα κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα στην περίπτωση 
που τα τελικά τιμολόγια αποκλίνουν από 
τα προσωρινά τιμολόγια.

Or. en

Τροπολογία 481
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και 
διανομής να τροποποιούν, εάν χρειάζεται, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων

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

είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
αμερόληπτα. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης στον καθορισμό των 
τιμολογίων μεταφοράς, αποθήκευσης 
ΥΦΑ και διανομής, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να 
θεσπίσουν προκαταρκτικά τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής και να 
αποφασίσουν τα κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα στην περίπτωση 
που τα τελικά τιμολόγια αποκλίνουν από 
τα προσωρινά τιμολόγια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την εξουσία αυτή, ώστε να διασφαλίζεται η 
λήψη των κατάλληλων μέτρων από τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ.

Τροπολογία 482
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με βάση το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να  
θεσπίζουν κανονιστικό έλεγχο τόσο για τα ίδια τα τιμολόγια όσο και για τις μεθόδους που τα 
διέπουν.
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Τροπολογία 483
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφυγής κατά ενός φορέα αποθήκευσης.

Τροπολογία 484
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοδήποτε θιγόμενο μέρος έχει 
δικαίωμα προσφυγής σχετικά με απόφαση 

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

για μεθόδους που λήφθηκε σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο ή, σε περιπτώσεις που η 
ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση 
διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα 
τιμολόγια και τις μεθόδους, δύναται, το 
αργότερο εντός δύο μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή της πρότασης 
απόφασης, ή και μικρότερου διαστήματος 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τα κράτη 
μέλη, να υποβάλει προσφυγή για 
επανεξέταση. Η εν λόγω προσφυγή δεν 
έχει ανασταλτική ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 485
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, η δράση για την αντιμετώπιση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς 
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αποτελεί αντικείμενο των αρμοδίων για τον ανταγωνισμό αρχών. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή, καθώς και σε άλλους τομείς, στις ρυθμιστικές αρχές. 
Με βάση τα διαφορετικά αυτά νομικά συστήματα, η διατύπωση του άρθρου 24γ (9) είναι 
εσφαλμένη.

Τροπολογία 486
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι τεκμηριωμένες, αναλογικές και 
αναγκαίες, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
απόψεις των εμπλεκομένων φορέων της 
αγοράς και των υφιστάμενων 
συμβατικών υποχρεώσεών τους, καθώς 
και το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη 
της απόφασης, και δημοσιοποιούναι.

Or. en

Τροπολογία 487
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι δεόντως αιτιολογημένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση της διατύπωσης είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
των ΕΡΑ.
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Τροπολογία 488
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι δεόντως τεκμηριωμένες και
αιτιολογημένες.

Or. en

Τροπολογία 489
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 490
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, οι προσφυγές πρέπει να 
υποβάλλονται σε ανεξάρτητη και ουδέτερη αρχή. Αυτό συμβαδίζει και με τις διατάξεις του 
άρθρου 24a(2) σχετικά με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών από οποιοδήποτε δημόσιο 
ή ιδιωτικό όργανο, τα συμφέροντα της αγοράς και κυβέρνηση. Με τον ορισμό των δικαστηρίων 
ως φορέα υποβολής προσφυγής κατά αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής ενισχύεται η 
ανεξαρτησία των αποφάσεων αυτών.

Τροπολογία 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών. Πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι προσφυγή μπορεί να 
υποβληθεί τόσο σε σχέση με το 
περιεχόμενο της απόφασης όσο και με τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 492
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην Τροπολογία 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

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

Τροπολογία 493
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην Τροπολογία 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 494
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά τη 
μορφή της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενεργείας θα πάψουν να εντάσσονται στη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Το μέγεθος της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας είναι αδόκιμο.

Τροπολογία 495
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην Τροπολογία 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

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



PE404.589v01-00 50/105 AM\715991EL.doc

EL

Τροπολογία 496
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24γ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην Τροπολογία μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

14. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην Τροπολογία 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

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών προς 
την Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 497
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24d – παράγραφος  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών 
διευθετήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη διαχείριση του δικτύου, η 
ανάπτυξη κοινών χρηματιστηρίων 
φυσικού αερίου και η διασυνοριακή 

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

εξασφάλιση επιπέδου δυνατότητας 
διασύνδεσης εντός της περιφέρειας που θα 
συνάδει με την προώθηση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει διασυνοριακός ανταγωνισμός είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι αναγκαίες 
συνθήκες υποδομής, συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς δυνατότητας διασύνδεσης.

Η απόφαση για την ανάπτυξη ανταλλαγών στον τομέα της ενεργείας στο πλαίσιο μιας ελεύθερης 
κεντρικής αγοράς, αποτελεί θέμα που αφορά αποκλειστικά τις αγορές και επ’ ουδενί τη 
ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 498
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24δ – παράγραφος  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών 
διευθετήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη διαχείριση του δικτύου, η 
ανάπτυξη κοινών χρηματιστηρίων φυσικού 
αερίου και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και για την 
εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
Κάθε απόφαση ρυθμιστικής αρχής που 
παρεμποδίζει την ολοκλήρωση των 
αγορών αερίου σε περιφερειακό επίπεδο 
κοινοποιείται στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό για τη Συνεργασία των 
Διαχειριστών Ενέργειας.
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Or. ro

Τροπολογία 499
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24δ – παράγραφος  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 500
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξουσιοδοτούνται από την εθνική νομοθεσία τους να συνάπτουν 
συμφωνίες με άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, ούτως ώστε να προωθηθεί η ενίσχυση της 
ρυθμιστικής συνεργασίας και συνοχής.

Τροπολογία 501
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 502
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24δ – παράγραφος  4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των 
ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, 

Διαγράφεται
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καθώς και σχετικά με τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες ο Οργανισμός καθίσταται 
αρμόδιος για το καθεστώς ρύθμισης των 
υποδομών που συνδέουν δύο τουλάχιστον 
κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην Τροπολογία 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. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά τη 
μορφή της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενεργείας θα πάψουν να εντάσσονται στη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία.  Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
επιτροπολογίας ενδέχεται να έχει ευρέος φάσματος επιπτώσεις και ότι οι ουσιώδεις αυτές 
διατάξεις επηρεάζουν την ουσία των κανόνων περί διαχωρισμού στους οποίους υπόκεινται οι 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, αυτή πρέπει να απορριφθεί για λόγους αρχής.

Τροπολογία 503
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ρυθμιστική αρχή και η Επιτροπή 
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη του 
Οργανισμού σχετικά με τη συμμόρφωση 
απόφασης που λήφθηκε από ρυθμιστική 
αρχή με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.

1. Κάθε ρυθμιστική αρχή και η Επιτροπή 
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη του 
Οργανισμού σχετικά με τη συμμόρφωση 
απόφασης που λήφθηκε από ρυθμιστική 
αρχή με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.

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

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

3. Εάν η ρυθμιστική αρχή που έχει λάβει 
την απόφαση δεν συμμορφωθεί με τη 
γνώμη του Οργανισμού εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία λήψης, o 
Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή.
4. Κάθε ρυθμιστική αρχή δύναται να 
πληροφορήσει την Επιτροπή ότι θεωρεί 
απόφαση που ελήφθη από ρυθμιστική 
αρχή δεν συμμορφώνεται με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 
εν λόγω απόφασης.
5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, εντός 
δύο μηνών από την ενημέρωσή της από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 ή από ρυθμιστική αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, ή με δική 
της πρωτοβουλία εντός τριών μηνών από 
την ημερομηνία της απόφασης, ότι η 
απόφαση μιας ρυθμιστικής αρχής εγείρει 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005, η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει να κινήσει τις διαδικασίες.
Στην περίπτωση αυτή, καλεί τη 
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ρυθμιστική αρχή και τους διαδίκους στη 
διαδικασία ενώπιον της ρυθμιστικής 
αρχής να υποβάλουν παρατηρήσεις.
6. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει 
τις διαδικασίες, εκδίδει, το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία της εν λόγω απόφασης, 
τελική απόφαση:
(α) να μην εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής·
ή
(β) με την οποία ζητεί από την 
εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφασή της, εφόσον θεωρεί ότι δεν 
τηρήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές.
7. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες ή δεν 
εκδώσει τελική απόφαση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται, αντιστοίχως, 
στις παραγράφους 5 και 6, θεωρείται ότι 
δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.
8. Η ρυθμιστική αρχή συμμορφώνεται 
εντός δύο μηνών με την απόφαση της 
Επιτροπής να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφασή της και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
9. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
Τροπολογία 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. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 έως 9 του άρθρου 24ε συνιστούν σύστημα 
με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει τελικές και δεσμευτικές αποφάσεις όσον 



AM\715991EL.doc 57/105 PE404.589v01-00

EL

αφορά την εκτέλεση της εθνικής νομοθεσίας. Αυτό παραβιάζει τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών όσον αφορά την εκτέλεση της εθνικής τους νομοθεσίας.

Τροπολογία 504
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24ε – παράγραφος  2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμπτυξη της προθεσμίας.

Τροπολογία 505
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24ε – παράγραφος  9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το μέτρο 
αυτό, που αποσκοπεί στην Τροπολογία μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 

9. Η Επιτροπή τροποποιεί κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το μέτρο 
αυτό, που αποσκοπεί στην Τροπολογία μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, τροποποιείται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
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3. παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών στην 
Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 506
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών και τούτο 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 
δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και με 
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες περί συλλογής δεδομένων σχετικά με τις συμβάσεις χονδρικής πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένοι και να αφορούν συγκεκριμένα καθήκοντα των αρμοδίων αρχών. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλαμβάνουν και όργανα πέρα από αυτά που 
αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας.
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Τροπολογία 507
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη ζητούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση της εθνικής αρχής ανταγωνισμού 
και της Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε 
έτη, τα αναγκαία δεδομένα που αφορούν 
όλες τις αγοραπωλησίες συμβάσεων 
προμήθειας φυσικού αερίου και 
παραγώγων αερίου με πελάτες χονδρικής 
και διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, 
καθώς και με διαχειριστές εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος που να υπαγορεύει στις αρχές να δημοσιοποιούν μόνο 
αποθηκευμένα στοιχεία που δεν αφορούν συναλλαγές χρηματοοικονομικών μέσων. Μια τέτοια 
διάταξη θα δημιουργούσε διακρίσεις σε βάρος συναλλαγών που τελούνται με βάση συμβάσεις 
προμήθειας αερίου με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές σσυστημάτων μεταφοράς καθώς και 
διαχειριστές ΥΦΑ και θα έθετε ουσιαστικά σε μειονεκτική θέση τους εμπλεκόμενους φορείς της 
αγοράς, δημιουργώντας έτσι σοβαρό εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά.

Τροπολογία 508
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, 

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

της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της 
Επιτροπής, επί τουλάχιστον τρία έτη, τα 
δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και με 
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιορίζεται η γραφειοκρατία.

Τροπολογία 509
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, 
της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της 
Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 
συμβατικά δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και με 
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις περί ΥΦΑ και αποθήκευσης είναι εκτενείς, και υπερβαίνουν αυτές που ισχύουν 
στις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές. Η παροχή δεδομένων πρέπει να έχει ουσία και να είναι 
ανάλογη και της αξίας των συμπληρωματικών δεδομένων που ζητούνται.
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Τροπολογία 510
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 24στ αποσκοπεί απλώς στο να περιγράψει το πλαίσιο των συνθηκών όσον αφορά την 
υποχρέωση αποθήκευσης δεδομένων, και όχι το ακριβές περιεχόμενο των σχετικών 
πληροφοριών. Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 511
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 

Διαγράφεται
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πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται για πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση στρατηγικών δεδομένων θα επηρεάσει αρνητικά τους ευρωπαίους εισαγωγείς 
αερίου στην ΕΕ, καθόσον θα δώσει σε ευρωπαίους μη παραγωγούς πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους που επηρεάζουν τις πωλήσεις των ανταγωνιστών τους. Θα υπάρχει δυνατότητα 
παροχής δεδομένων στις αρμόδιες αρχές αλλά χωρίς αυτά να δημοσιεύονται υπό αυτή τη μορφή 
(προφύλαξη που αποτελεί ήδη γενικό κανόνα σε άλλους τομείς της οικονομίας).

Τροπολογία 512
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά τη 
μορφή της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενεργείας θα πάψουν να εντάσσονται στη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Το μέγεθος της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας είναι αδόκιμο. Τα αποθηκευμένα δεδομένα συνιστούν 
οικονομικώς ευαίσθητη πληροφορία που δεν θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ της δημοσιοποίησης και της αποθήκευσης.

Τροπολογία 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

H παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει πάντα διαφάνεια 
στη λήψη αποφάσεων ενώ, ταυτόχρονα, θα τηρείται το εμπορικό απόρρητο.
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Τροπολογία 514
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 515
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 

Διαγράφεται
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γραμμές, όπου ορίζονται οι μέθοδοι και οι 
ρυθμίσεις για την τήρηση αρχείων, 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο των τηρούμενων δεδομένων.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
Τροπολογία 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. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 516
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, όπου ορίζονται οι μέθοδοι και οι 
ρυθμίσεις για την τήρηση αρχείων, 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο των τηρούμενων δεδομένων.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
Τροπολογία μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά τη 
μορφή της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενεργείας θα πάψουν να εντάσσονται στη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Το μέγεθος της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας είναι αδόκιμο.

Τροπολογία 517
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, όπου ορίζονται οι μέθοδοι και οι 
ρυθμίσεις για την τήρηση αρχείων, 
καθώς και ο μορφότυπος και το 
περιεχόμενο των τηρούμενων δεδομένων.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
Τροπολογία μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσία για την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών δεν είναι αναγκαία, καθόσον δεν είναι 
σαφής ο τρόπος με τον οποίον οι λεπτομέρειες αυτές θα μπορούσαν να καθοριστούν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 518
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, όπου 
ορίζονται οι μέθοδοι και οι ρυθμίσεις για 
την τήρηση αρχείων, καθώς και ο 
μορφότυπος και το περιεχόμενο των 
τηρούμενων δεδομένων. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην Τροπολογία μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3.

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές, 
όπου ορίζονται οι μέθοδοι και οι ρυθμίσεις 
για την τήρηση αρχείων, καθώς και ο 
μορφότυπος και το περιεχόμενο των 
τηρούμενων δεδομένων. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην Τροπολογία μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, τροποποιούνται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών προς 
την Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 519
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων αερίου των 
επιχειρήσεων προμήθειας με πελάτες 
χονδρικής και διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, καθώς και με διαχειριστές 

Διαγράφεται
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εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
μόνον μετά την έκδοση από την Επιτροπή 
των κατευθυντηρίων γραμμών που 
αναφέρονται στη παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 520
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων αερίου των 
επιχειρήσεων προμήθειας με πελάτες 
χονδρικής και διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, καθώς και με διαχειριστές 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
μόνον μετά την έκδοση από την Επιτροπή 
των κατευθυντηρίων γραμμών που 
αναφέρονται στη παράγραφο 4.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά τη 
μορφή της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενεργείας θα πάψουν να εντάσσονται στη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Σε τελική ανάλυση, η διάταξη αυτή θα θέσει σε κίνδυνο τη 
συνεργασία του Οργανισμού με την ΕΕΡΑ, καθόσον αμφότερα τα όργανα εκδίδουν συστάσεις 
σχετικά με το κατά πόσον οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή αερίου και παραγώγων αερίου 
πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις περί διαφάνειας πριν και μετά τη σύναψη και, στην 
περίπτωση αυτή, τη μορφή που πρέπει να έχουν.
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Τροπολογία 521
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων αερίου των 
επιχειρήσεων προμήθειας με πελάτες 
χονδρικής και διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, καθώς και με διαχειριστές 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
μόνον μετά την έκδοση από την Επιτροπή
των κατευθυντηρίων γραμμών που 
αναφέρονται στη παράγραφο 4.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές παραγώγων αερίου των 
επιχειρήσεων προμήθειας με πελάτες 
χονδρικής και διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, καθώς και με διαχειριστές 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
μόνον μετά την έκδοση των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
αναφέρονται στη παράγραφο 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με 
βάση τη συνήθη διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών προς 
την Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 24στα

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

Or. en

(Προστίθεται ένα νέο άρθρο 24στα μετά το άρθρο 24στ της οδηγίας 2003/55/EΚ)

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική αρχή εκτιμά ότι στην αγορά αερίου κυριαρχεί ένας ή 
περισσότεροι χρήστες του δικτύου, πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει μέτρα που θα 
διασφαλίζουν ότι η αγορά παρέχει οφέλη στον τελικό χρήστη, ενώ παράλληλα καθίσταται 
ανταγωνιστικότερη. Παράλληλα πρέπει να προβλεφθεί μηχανισμός άσκησης προσφυγής.
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Τροπολογία 523
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 24στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 24στα
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22γ (3) 
(β), οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
δύνανται να επιβάλουν στους χρήστες του 
δικτύου για τους οποίους έχει 
διαπιστωθεί ότι διαθέτουν σημαντική 
ισχύ στην αγορά, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 22η:
(α) υποχρεώσεις για τη διασφάλιση 
διαφάνειας ως προς τη δημοσίευση 
συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως 
πληροφοριών λογιστικού χαρακτήρα, 
τεχνικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων 
στοιχείων των συμβάσεων 
αγοραπωλησίας, όρων και προϋποθέσεων 
για τον εφοδιασμό και την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, και των τιμών·
(β) εάν ο χρήστης του δικτύου μεροληπτεί 
έναντι των συμβαλλομένων του όσον 
αφορά τις ίδιες συναλλαγές, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή δύναται να επιβάλει 
υποχρέωση εξασφάλισης ίσης 
μεταχείρισης, όπως, συγκεκριμένα, 
κατάργηση οιασδήποτε μείζονος ρήτρας 
της σύμβασης που κρίνεται μεροληπτική, 
περιλαμβανομένων των πληρωμών, των 
προθεσμιών πληρωμής, μεροληπτικών 
όρων και τεχνικών αγοραπωλησίας, και 
να εξαιρέσει οιαδήποτε ρήτρα της 
σύμβασης βάσει της οποίας η σύναψη της 
σύμβασης υπόκειται στην ανάληψη 
οιασδήποτε δέσμευσης η οποία, εκ της 
φύσεώς της ή σε σχέση με τη συνήθη 
συμβατική πρακτική, δεν αποτελεί τμήμα 
του αντικειμένου της σύμβασης·
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(γ) εάν η έλλειψη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού συνεπάγεται ότι ο χρήστης 
του δικτύου διατηρεί τις τιμές σε 
υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό επίπεδο, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να 
επιβάλει υποχρεώσεις για προσωρινούς 
ελέγχους των τιμών, περιλαμβανομένων 
υποχρεώσεων για συνδυασμό των τιμών 
με το κόστος και υποχρεώσεων όσον 
αφορά τα συστήματα κοστολόγησης και 
τιμολόγησης· κατά την επιβολή της 
υποχρέωσης χρήσης μηχανισμών 
τιμολόγησης που αντικατοπτρίζουν το 
κόστος, ο έλεγχος των τιμών βασίζεται 
στο κόστος με το οποίο έχει επιβαρυνθεί ο 
χρήστης συστήματος για την παραγωγή 
και τις επενδύσεις, περιλαμβανομένης 
κατάλληλης απόδοσης της εν λόγω 
επένδυσης υπό κανονικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον·  
2. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να 
επιβάλει απαγόρευση σε χρήστες του 
δικτύου με σημαντική ισχύ στην αγορά 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 22η (1) και 
αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 22η:
(α)  για την επιβολή υπερβολικών τιμών 
στους ανταγωνιστές συναφών 
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που 
αποτελούν τμήμα κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2·
(β)  για τον καθορισμό αδικαιολόγητα 
χαμηλών τιμών σε σύγκριση με τις τιμές 
που χρεώνουν οι αποτελεσματικοί 
ανταγωνιστές·
(γ)  για αδικαιολόγητη προτίμηση 
συγκεκριμένων καταναλωτών· ή
(δ)  για αδικαιολόγητη δεσμοποίηση 
υπηρεσιών.
3. Προβλέπεται μηχανισμός άσκησης 
προσφυγής με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων άσκησης προσφυγής 
δυνάμει του κοινοτικού και του εθνικού 
δικαίου. Η άσκηση προσφυγής δεν έχει 
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ανασταλτικό αποτέλεσμα."

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 24στβ

Προώθηση του ανταγωνισμού στην 
αγορά αερίου
1. Προκειμένου να προαχθεί ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις 
αγορές αερίου, ώστε να αποτρέπεται κάθε 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
χρηστών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ανάλυση της αγοράς στην 
αγορά για τους πελάτες χονδρικής, τους 
τελικούς καταναλωτές και τις βοηθητικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το επίπεδο ουσιαστικού ανταγωνισμού 
στη σχετική αγορά.
2. Εάν ο ανταγωνισμός σε κάποια από τις 
καθορισμένες αγορές δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν 
κατά πόσον η θέση κάποιου χρήστη του 
δικτύου ισοδυναμεί με δεσπόζουσα, 
δηλαδή θέση οικονομικής ισχύος που της 
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παρέχει την εξουσία να ενεργεί, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους 
ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους 
δυνητικούς της πελάτες.  Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν τα 
συμπεράσματα της ανάλυσής τους στις 
επίσημες ιστοθέσεις τους.
3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εντοπισμού των χρηστών του δικτύου που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά 
και με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη:
(α) την παρουσία  φορέα εκμετάλλευσης 
χρήστη δικτύου στη γεωγραφική περιοχή 
μιας συγκεκριμένης αγοράς και στις 
στενά συνδεδεμένες αγορές, όπου οι 
δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι 
τέτοιοι που επιτρέπουν η ισχύς στην 
αγορά που διαθέτει μία αγορά να επιδρά 
στην άλλη αγορά, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η ισχύς στην αγορά του εν 
λόγω φορέα·
(β) το μέγεθος του χρήστη του δικτύου 
και το μερίδιό του στην αγορά·
(γ) το πεδίο δραστηριοτήτων του χρήστη 
του δικτύου και των εταιρειών που 
ελέγχονται από αυτόν και των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας που 
ελέγχει το χρήστη του δικτύου, η κάθετη 
ολοκλήρωση και τα ενιαία 
χαρακτηριστικά των καθορισμένων 
αγορών από άποψη δεσμών, 
διαφοροποίησης προϊόντων, και το πεδίο 
των αγαθών και υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε δέσμες·
(δ) την ύπαρξη φραγμών στην είσοδο 
στην αγορά, την ανάπτυξη και την 
εξάπλωση·
(ε) την έλλειψη ή το χαμηλό επίπεδο 
αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης·
(στ) την έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού

(ζ) τις οικονομίες κλίμακας και τη 
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δραστηριότητα.
4. Το αργότερο 2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας .../.../ΕΚ [για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά αερίου] και ανά τρία 
έτη από την προηγούμενη αναθεώρηση, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διενεργούν 
ανάλυση της αγοράς στις σχετικές 
αγορές. Οιοσδήποτε διαχειριστής του 
δικτύου δύναται να ζητήσει ανάλυση της 
αγοράς  νωρίτερα εφόσον οι όροι του 
ανταγωνισμού στην οικεία αγορά έχουν 
μεταβληθεί σημαντικά και εάν έχει 
παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από τη
δημοσίευση των συμπερασμάτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Τυχόν 
άρνηση διεξαγωγής συμπληρωματικής 
ανάλυσης της αγοράς αιτιολογείται 
δεόντως.

Or. en

(Προστίθεται ένα νέο άρθρο 24στβ μετά το άρθρο 24στα της οδηγίας 2003/55/EΚ)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 525
Britta Thomsen

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

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 24στβ

1. Προκειμένου να προαχθεί ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις 
αγορές αερίου, ώστε να αποφεύγεται κάθε 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
χρηστών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ανάλυση της αγοράς στην 
αγορά για τους πελάτες χονδρικής, τους 
τελικούς καταναλωτές και τις βοηθητικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το επίπεδο ουσιαστικού ανταγωνισμού 
στη σχετική αγορά.
2. Εάν ο ανταγωνισμός σε κάποια από τις 
καθορισμένες αγορές δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν 
κατά πόσον η θέση κάποιου χρήστη του 
δικτύου ισοδυναμεί με δεσπόζουσα, 
δηλαδή θέση οικονομικής ισχύος που της 
παρέχει την εξουσία να ενεργεί, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους 
ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους 
δυνητικούς της πελάτες. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν τα 
συμπεράσματα της ανάλυσής τους στις 
επίσημες ιστοθέσεις τους.
3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εντοπισμού των χρηστών του δικτύου που 
διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά 
και με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη:
(α) την παρουσία  φορέα εκμετάλλευσης 
χρήστη δικτύου στη γεωγραφική περιοχή 
μιας συγκεκριμένης αγοράς και στις 
στενά συνδεδεμένες αγορές, όπου οι 
δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι 
τέτοιοι που επιτρέπουν η ισχύς στην 
αγορά που διαθέτει μία αγορά να επιδρά 
στην άλλη αγορά, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η ισχύς στην αγορά του εν 



PE404.589v01-00 78/105 AM\715991EL.doc

EL

λόγω φορέα·
     (β) το μέγεθος του χρήστη του δικτύου 

και το μερίδιό του στην αγορά·
(γ) το πεδίο δραστηριοτήτων του χρήστη 
του δικτύου και των εταιριών που 
ελέγχονται από αυτόν και των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας που ελέγχει 
το χρήστη του δικτύου, η κάθετη 
ολοκλήρωση και τα ενιαία 
χαρακτηριστικά των καθορισμένων 
αγορών από άποψη δεσμών, 
διαφοροποίησης προϊόντων, και το πεδίο 
των αγαθών και υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε δέσμες·
(δ) την ύπαρξη φραγμών στην είσοδο 
στην αγορά, την ανάπτυξη και την 
εξάπλωση·
(ε) την έλλειψη ή το χαμηλό επίπεδο 
αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης·
(στ) την έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού
(ζ) τις οικονομίες κλίμακας και τη 
δραστηριότητα.
4. Το αργότερο 2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας .../.../ΕΚ [για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ] και 
ανά τρία έτη από την προηγούμενη 
αναθεώρηση, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές διενεργούν ανάλυση της αγοράς 
στις σχετικές αγορές. Οιοσδήποτε 
διαχειριστής του δικτύου δύναται να 
ζητήσει ανάλυση της αγοράς  νωρίτερα 
εφόσον οι όροι του ανταγωνισμού στην 
οικεία αγορά έχουν μεταβληθεί 
σημαντικά και εάν έχει παρέλθει 
τουλάχιστον ένα έτος από τη δημοσίευση 
των συμπερασμάτων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2. Τυχόν άρνηση 
διεξαγωγής συμπληρωματικής ανάλυσης 
της αγοράς αιτιολογείται δεόντως."

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 526
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη που δεν συνδέονται 
απευθείας με το σύστημα διασύνδεσης 
οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και 
έχουν μόνον ένα κύριο εξωτερικό 
προμηθευτή, δύνανται να τύχουν 
παρέκκλισης από τα άρθρα 4, 7, 9, 23 
και/ή 24 της παρούσας οδηγίας. Κύριος 
προμηθευτής θεωρείται η εταιρεία 
προμήθειας με μερίδιο αγοράς που 
υπερβαίνει το 75%. Η παρέκκλιση αυτή 
λήγει αυτομάτως από τη στιγμή που 
εκλείπει τουλάχιστον ένας από τους 
όρους αυτούς. Κάθε τέτοιου είδους 
παρέκκλιση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που δεν συνδέονται απευθείας με το διασυνδεδεμένο σύστημα άλλου κράτους 
μέλους και έχουν μόνο έναν κύριο εξωτερικό προμηθευτή πρέπει να έχουν δυνατότητα 
παρέκκλισης από τις απαιτήσεις περί διαχωρισμού.
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Τροπολογία 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 15 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Στο άρθρο 28 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Η Εσθονία, η Λετονία και 
Λιθουανία, που αποτελούν απομονωμένη 
περιοχή που δεν συνδέεται απευθείας με 
το διασυνδεδεμένο σύστημα άλλου 
κράτους μέλους και έχουν έναν μόνο 
κύριο εξωτερικό προμηθευτή με 
δικαιώματα αποκλειστικού μονοπωλίου 
βάσει συμβάσεων ή δεσμεύσεων που 
συνήφθησαν πριν από την 1η Μαΐου 
2004, και επί του παρόντος δεν έχουν τη 
φυσική δυνατότητα να τροφοδοτηθούν 
από οιοδήποτε άλλο προμηθευτή, 
μπορούν να τύχουν παρέκκλισης από τα 
άρθρα 4, 7, 9, 23 και/ή 24 της παρούσας 
οδηγίας. Κύριος προμηθευτής θεωρείται 
η εταιρεία προμήθειας με μερίδιο αγοράς 
που υπερβαίνει το 75%. Η παρέκκλιση 
αυτή λήγει αυτομάτως από την 
ημερομηνία λήξεως των ανωτέρω 
συμβάσεων ή δεσμεύσεων που έχουν 
συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2004 με 
τους κύριους προμηθευτές, το αργότερο 
δέκα έτη μετά την έγκριση της οδηγίας 
.../.../EΚ που τροποποιεί την οδηγία 
2003/55/EΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες στην εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου. Κάθε τέτοιου είδους παρέκκλιση 
κοινοποιείται στην Επιτροπή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιοχή της Βαλτικής είναι μια απομονωμένη αγορά αερίου που διαθέτει έναν μόνο 
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εξωτερικό προμηθευτή, χωρίς καμία σύνδεση με άλλο κράτος μέλος. Οι μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις αποκλειστικών δικαιωμάτων διανομής αερίου στον εξωτερικό προμηθευτή 
εξακολουθούν να ισχύουν. Η άμεση εφαρμογή των απαιτήσεων περί διαχωρισμού θα 
συνεπαγόταν καταγγελία των υφιστάμενων δεσμευτικών συμβάσεων που θα είχε ως αποτέλεσμα 
οικονομικές και νομικές επιπτώσεις σε βάρος των χωρών αυτών. Για να αποφευχθεί αυτό, 
χορηγείται στις χώρες της Βαλτικής περίοδος παρέκκλισης.

Τροπολογία 528
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος  3 – εδάφιο  1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 31, παράγραφος 3 το 
εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας .../.../EΚ που 
τροποποιεί την οδηγία 2003/55/EΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου η 
Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο που αφορά τη δημιουργία 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Ειδικότερα, 
η έκθεση εξετάζει:»

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του σημαντικού αριθμού των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων ΥΦΑ αναδύεται ένα πεδίο 
ισότιμου ανταγωνισμού. Η επιλογή της πρόσβασης με διαπραγμάτευση πρέπει να διατίθεται 
ιδίως για εταιρείες με ιδιοκτησιακό διαχωρισμό καθώς στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι 
δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Συνεπώς, κατ’ αρχάς, η ρύθμιση μπορεί να μην είναι 
τόσο αυστηρή.
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Τροπολογία 529
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 16 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Το Παράρτημα Α(α) αντικαθίσταται 
από το εξής:
(α) έχουν δικαίωμα σύμβασης με τον 
φορέα παροχής υπηρεσιών αερίου και, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, με τους 
διαχειριστές του συστήματος διανομής 
τους, όπου καθορίζεται σχετικά με την εν 
λόγω σύμβαση:
- η ταυτότητα και η διεύθυνση της 
επιχείρησης,
"- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας των
εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η προθεσμία ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας·"
[…]'

Or. de

(Τροποποίηση του υφιστάμενου κείμενο στο παράρτημα A(a) της οδηγίας 2003/55/EΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στον ακριβέστερο ορισμό ορισμένων όρων που στην πράξη 
απεδείχθησαν υπερβολικά ασαφείς. Δεύτερο εδάφιο: σε μια αγορά που υπόκειται σε 
ανταγωνισμό, η ποιότητα της προμήθειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Ωστόσο, ο όρος 
«ποιότητα» από μόνος του θα έπρεπε να αρκεί για να δείξει ότι στην προκειμένη περίπτωση 
ισχύουν τόσο οι εμπορικές όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές. Η αρχική σύμβαση δεν είναι 
ουσιαστικά ιδιαίτερα σημαντική, καθόσον σημαίνει τον χρόνο εντός του οποίου μια νέα 
εγκατάσταση συνδέεται για πρώτη φορά στο δίκτυο.
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Τροπολογία 530
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 16 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα Α, στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
(α) έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν 
σύμβαση με τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών αερίου, στην οποία 
καθορίζονται:
- η ταυτότητα και η διεύθυνση του 
προμηθευτή,
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας 
υπηρεσιών, καθώς και η χρονική στιγμή 
έναρξης της σύνδεσης,
- εάν υπάρχουν, τα είδη των 
προσφερομένων υπηρεσιών συντήρησης,
- οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν 
να λαμβάνονται οι εκάστοτε τελευταίες 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τέλη 
συντήρησης,
- η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι 
ανανέωσης και λήξης της παροχής 
υπηρεσιών και της σύμβασης, η ύπαρξη 
τυχόν δικαιώματος λύσης της σύμβασης 
ατελώς,
- οποιεσδήποτε διευθετήσεις για 
αποζημίωση και επιστροφή 
καταβληθέντων ποσών οι οποίες 
εφαρμόζονται όταν δεν πληρούνται τα 
συμβατικά επίπεδα ποιότητας των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
εσφαλμένης και καθυστερημένης 
χρέωσης, …

- η μέθοδος για την κίνηση των 
διαδικασιών επίλυσης διαφορών 
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σύμφωνα με το στοιχείο στ), και
- ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα 
των καταναλωτών με σαφή κοινοποίηση 
μέσω της τιμολόγησης και των 
ιστοθέσεων των εταιρειών ηλεκτρισμού."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα της υπηρεσίας και η διαφάνεια αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα σε μια 
ανταγωνιστική αγορά.

Τροπολογία 531
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 16 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (α) – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα Α, το δεύτερο εδάφιο του 
στοιχείου α) αντικαθίσταται από τα εξής:
"- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας των
εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η προθεσμία ενεργοποίησης 
της υπηρεσίας·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα "επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών" αφορούν τόσο τις 
εμπορικές όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές. "Η χρονική στιγμή έναρξης της σύνδεσης" είναι 
πολύ περιοριστικός όρος και πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης.
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Τροπολογία 532
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 16 γ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα Α, στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
«(β) ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με 
οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των 
συμβατικών όρων και ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα λύσης της 
σύμβασης όταν τους απευθύνεται η 
σχετική ειδοποίηση. Οι φορείς παροχής 
υπηρεσιών ειδοποιούν τους συνδρομητές 
τους απευθείας για οποιαδήποτε αύξηση 
τελών, την κατάλληλη χρονική στιγμή 
και το αργότερο μία κανονική χρονική 
περίοδο χρέωσης μετά τη χρονική 
στιγμή κατά την οποία η αύξηση τίθεται 
σε ισχύ με τρόπο διαφανή και 
κατανοητό. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραμένουν 
ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες 
συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους 
νέους όρους οι οποίοι τους έχουν 
κοινοποιηθεί από το φορέα παροχής 
υπηρεσιών αερίου·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α στοιχείο β) της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «με τρόπο διαφανή και κατανοητό».)

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια είναι καθοριστικής σημασίας σε μια ανταγωνιστική αγορά.



PE404.589v01-00 86/105 AM\715991EL.doc

EL

Τροπολογία 533
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 16 δ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα Α, στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
«γ) λαμβάνουν διαφανείς ανεξάρτητες 

πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες 
τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους 
συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των 
υπηρεσιών αερίου σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο»)

Αιτιολόγηση

Αυτή η πληροφόρηση θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 534
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 16 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α στοιχείο στ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη των φράσεων  "οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων πελατών" 

κασι "περιλαμβανομένων μη συμβατικών εμποδίων που επιβάλλονται από τον έμπορο")

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτοι πελάτες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας.

Τροπολογία 535
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 16 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα Α, στοιχείο στ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
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"(στ) έχουν στη διάθεσή τους διαφανείς, 
απλές και ανέξοδες διαδικασίες για την 
εξέταση των αντίστοιχων καταγγελιών 
τους. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν τη 
δυνατότητα δίκαιης και ταχείας 
επίλυσης των διαφορών εντός περιόδου 
τριών μηνών προβλέποντας, όπου αυτό 
επιβάλλεται, σύστημα επιστροφής ή/και 
αποζημίωσης. Όταν αυτό είναι δυνατόν, 
οι διαδικασίες αυτές πρέπει να τηρούν 
τις βασικές αρχές που καθορίζονται στη 
σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής·"

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α στοιχείο στ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «εντός περιόδου τριών μηνών»)

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή, την κυβέρνηση και τους προμηθευτές αερίου.

Τροπολογία 536
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(η) έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν 
προμηθευτή. Σε περίπτωση που για τη 
διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε 
άλλο προμηθευτή απαιτούνται 
πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο 
εφοδιασμού, τα δεδομένα μετρητών ή το 
τυπικό σύνολο χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την δωρεάν παροχή 
των εν λόγω πληροφοριών σε κάθε 
επιχείρηση στην οποία επιτρέπεται η 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Το 
μέρος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
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δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω
υπηρεσία.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 537
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(η) έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν 
προμηθευτή. Σε περίπτωση που για τη 
διαδικασία μετακίνησης του πελάτη σε 
άλλο προμηθευτή απαιτούνται 
πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο 
εφοδιασμού, τα δεδομένα μετρητών ή το 
τυπικό σύνολο χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την δωρεάν παροχή 
των εν λόγω πληροφοριών σε κάθε 
επιχείρηση στην οποία επιτρέπεται η 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Το 
μέρος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
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δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα πραγματικά 
δεδομένα κατανάλωσης τους, και τους 
παρέχεται η δυνατότητα, με ρητή 
συναίνεση και ατελώς, να επιτρέπουν σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση κατέχει άδεια 
προμήθειας την πρόσβαση στα δεδομένα 
μετρητών που τους αφορούν, τα οποία 
ενδεχομένως περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες προμήθειες ενέργειας σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή και όλους τους 
μηχανισμούς που προωθούν την 
ενεργειακή απόδοση σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Το μέρος που είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση δεδομένων 
οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω δεδομένα 
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υπηρεσία. στην επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τον μορφότυπο των δεδομένων 
και τη διαδικασία για την χωρίς αναίτια 
καθυστέρηση πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν θετικά την αγορά.

Τροπολογία 539
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν, τα οποία ενδεχομένως 
περιλαμβάνουν τις διαθέσιμες προμήθειες 
ενέργειας σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
και όλους τους μηχανισμούς που 
προωθούν την ενεργειακή απόδοση σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Το μέρος 
που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
δεδομένων οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω 
δεδομένα στην επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τον μορφότυπο των δεδομένων 
και τη διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
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υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν θετικά την αγορά.

Τροπολογία 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Αυστρία, οι προμηθευτές δεν χρειάζονται άδεια για την άσκηση 
της δραστηριότητάς τους.
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Τροπολογία 541
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος του αερίου. Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

(θ) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες προμήθειες ενέργειας σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή και όλους τους 
μηχανισμούς που προωθούν την 
ενεργειακή απόδοση σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία. Για να διασφαλιστεί η 
παροχή της πληροφορίας αυτής μέχρι το
2015 εγκαθίστανται ευφυείς μετρητές σε 
όλα τα νοικοκυριά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν θετικά την αγορά. Οι ευφυείς μετρητές 
πληροφορούν τον προμηθευτή για την πραγματική κατανάλωση και ενημερώνουν τον 
καταναλωτή για το κόστος της πραγματικής κατανάλωσης. Αυτό θα επέτρεπε στους 
καταναλωτές να μειώνουν τη ζήτηση στις ώρες αιχμής και να ελαττώσουν το κόστος της 
ενέργειας. Τα ακόλουθα περιβαλλοντικά μέτρα είναι πλήρως κατανοητά από τους καταναλωτές 
και θα μπορούσαν να επιφέρουν την επιθυμητή αύξηση της αποδοτικότητας την οποία 
επιδιώκουν.

Τροπολογία 542
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (θ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος του αερίου. Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα και τακτικά
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
του αερίου με βάση πραγματικές 
μετρήσεις ή εκτιμήσεις όταν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μέτρησης. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται αρκετά τακτικά ώστε να ελέγχουν την κατανάλωσή 
τους. Αυτό κατ΄ ανάγκη δεν σημαίνει κάθε μήνα. Από την άλλη, συχνά εγκαθίστανται στα 
διαμερίσματα μετρητές που καθιστούν τη μέτρηση ιδιαίτερα δυσχερή και δαπανηρή. Συνιστάται 
μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που θα επιτρέπει στις περιπτώσεις αυτές την προσφυγή σε 
εκτιμήσεις.

Τροπολογία 543
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος του αερίου. Δεν επιτρέπεται
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

(θ)  ενημερώνεται σχετικά με την 
πραγματική κατανάλωσή του και το 
κόστος αερίου αρκετά συχνά ώστε να 
μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος την 
κατανάλωσή του. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη πρόσθετη επιβάρυνση του 
καταναλωτή για την ειδική αυτή
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 544
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - στοιχείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος του αερίου. Δεν επιτρέπεται
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

(θ)  ενημερώνεται σχετικά με την 
πραγματική κατανάλωσή του και το 
κόστος αερίου αρκετά συχνά ώστε να 
μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος την 
κατανάλωσή του. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη πρόσθετη επιβάρυνση του 
καταναλωτή για την ειδική αυτή
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απαίτηση για μηνιαία ενημέρωση των πελατών είναι αδικαιολόγητα 
περιοριστική και ενδεχομένως δυσανάλογη δεδομένου του υψηλού κόστους των λύσεων που 
αφορούν τη μέτρηση.  Επιπλέον, το θέμα έχει ήδη καλυφθεί με το άρθρο 13 της οδηγίας για τις 
ενεργειακές υπηρεσίες.  Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οιοδήποτε πρόσθετο κόστος τελικά 
καταλήγει να επιβαρύνει το λογαριασμό του πελάτη.  Η αλλαγή διατύπωσης διευκρινίζει την 
πρόθεση.

Τροπολογία 545
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 546
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ι) δύναται να αλλάξει προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, 
ενώ η διαδικασία δεν διαρκεί 
περισσότερο από ένα μήνα από τη στιγμή 
που παρέχονται όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες και συνάπτεται η σύμβαση 
μεταξύ του πελάτη και του νέου 
προμηθευτή έως την πραγματική 
ημερομηνία μετακίνησης του πελάτη σε 
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άλλο προμηθευτή. Ο λογαριασμός του 
πελάτη στον προγενέστερο προμηθευτή 
εξοφλείται το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την τελευταία προμήθεια εκ μέρους 
του προγενέστερου προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 547
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ι) δύνανται να αλλάξουν προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο 
δε λογαριασμός του πελάτη στον 
προγενέστερο προμηθευτή υποβάλλεται το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την 
τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μετριαστεί η απαίτηση αυτή προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο 
παλαιός προμηθευτής εξαρτάται, για την τελευταία αυτή μέτρηση, από την επιχείρηση 
διανομής/το νέο προμηθευτή και από τις διαδικασίες που ισχύουν στον τομέα αυτό. 
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Τροπολογία 548
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, 
χρησιμεύει ως βάση για τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών που 
προτείνονται από τον Οργανισμό στην 
Επιτροπή.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου (ια) στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενέργειας λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 550
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, 
χρησιμεύει ως βάση για τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών που 
προτείνονται από τον Οργανισμό στην 
Επιτροπή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενέργειας λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα των 
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καταναλωτών και πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 551
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, 
χρησιμεύει ως βάση για τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών που 
προτείνονται από τον Οργανισμό στην 
Επιτροπή.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου (ια) στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενέργειας λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ι β) Σε κάθε κράτος μέλος 
δημιουργείται θεσμικός ανεξάρτητος 
φορέας που εκπροσωπεί τους 
καταναλωτές στον τομέα της ενέργειας. Ο 
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εν λόγω φορέας εκπροσωπεί τους 
καταναλωτές στις επίσημες 
διαβουλεύσεις με τα αντίστοιχα όργανα 
που αφορούν την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. Ο φορέας αυτός διασφαλίζει τη 
δέουσα προστασία των τελικών χρηστών 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία και είναι αρμόδιος, 
ειδικότερα, να παρέχει ανεξάρτητες 
συμβουλές, αξιόπιστες πληροφορίες και 
συμβουλές στους καταναλωτές.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου (ιβ) στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Παρότι πρέπει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές η εξουσία προστασίας των 
καταναλωτών, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να έχουν τη 
δική τους επίσημη εκπροσώπηση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή και ο φορέας καταναλωτών πρέπει 
να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και συνέπεια στον 
χειρισμό των θεμάτων που αφορούν και τους δύο οργανισμούς.

Τροπολογία 553
Mia De Vits

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιβ) Σε κάθε κράτος μέλος δημιουργείται 
θεσμικός ανεξάρτητος φορέας που 
εκπροσωπεί τους καταναλωτές στον 
τομέα της ενέργειας.  Ο εν λόγω φορέας 
εκπροσωπεί τους καταναλωτές στις 
επίσημες διαβουλεύσεις με τα αντίστοιχα 
όργανα που αφορούν την εσωτερική 
αγορά ενέργειας. Ο φορέας αυτός 
διασφαλίζει τη δέουσα προστασία των 
τελικών χρηστών σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία και είναι αρμόδιος ειδικότερα να 
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παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές, 
αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές 
στους καταναλωτές.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Παρότι πρέπει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές η εξουσία προστασίας των 
καταναλωτών, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να έχουν τη 
δική τους επίσημη εκπροσώπηση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή και ο φορέας καταναλωτών πρέπει 
να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και συνέπεια στον 
χειρισμό των θεμάτων που αφορούν και τους δύο οργανισμούς.

Τροπολογία 554
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 17
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Παράρτημα A – στοιχείο (ι β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ιβ) Σε κάθε κράτος μέλος δημιουργείται 
θεσμικός ανεξάρτητος φορέας που 
εκπροσωπεί τους καταναλωτές στον 
τομέα της ενέργειας. Ο εν λόγω φορέας 
εκπροσωπεί τους καταναλωτές στις 
επίσημες διαβουλεύσεις με τα αντίστοιχα 
όργανα που αφορούν την εσωτερική 
αγορά ενέργειας. Ο φορέας αυτός 
διασφαλίζει τη δέουσα προστασία των 
τελικών χρηστών σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία και είναι αρμόδιος ειδικότερα να 
παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές, 
αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές 
στους καταναλωτές.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρότι πρέπει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές η εξουσία προστασίας των 
καταναλωτών, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να έχουν τη 
δική τους επίσημη εκπροσώπηση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή και ο φορέας καταναλωτών πρέπει 
να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και συνέπεια στον 
χειρισμό των θεμάτων που αφορούν και τους δύο οργανισμούς.

Τροπολογία 555
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες αρμοδιότητες ή τα 
καθήκοντά τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία λόγω της εθνικής νομοθεσίας. Η 
τεχνητή ρύθμιση των τιμολογίων από το νόμο, που κατά κανόνα προστατεύεται από την εθνική 
νομοθεσία, ενδέχεται να παρεμποδίζει την εθνική ρυθμιστική αρχή να εξασφαλίσει ότι δεν 
υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις και η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να παρεμποδίζει τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. δημοπράτηση δυναμικότητας αερίου) σε ορισμένα κράτη 
μέλη.  Η εφαρμογή συνεπάγεται επίσης την άρση των εμποδίων αυτού του είδους που 
παρακωλύουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Άννυ Ποδηματά, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 557
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Άννυ Ποδηματά, Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με βάση δημόσιες διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές και 
μετά από γνωμοδότηση του Οργανισμού 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας και έξι έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη σκοπιμότητα  
διατήρησης ή τροποποίησης της οδηγίας.
Οι διάφοροι τρόποι αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων αερίου που ορίζονται στα 
άρθρα 7a έως 7δ και τα άρθρα 9 και 9β 
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ελέγχονται ιδίως 
από άποψη αποτελεσματικότητας του 
αντίκτυπού τους στην πρόσβαση στο 
δίκτυο και απαιτούμενων επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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


