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Τροπολογία 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
καταδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά την 
αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση 
των τιμών, τα υψηλότερα επίπεδα 
υπηρεσιών και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Εντούτοις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις και δυνατότητες για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. 
Απαιτούνται επί μέρους διατάξεις για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων παραγωγής, 
ιδίως μέσω της συμπερίληψης όλων των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών δαπανών, για τη μείωση 
του κινδύνου δημιουργίας δεσπόζουσας
θέσης στην αγορά και επιθετικής 
συμπεριφοράς, διασφαλίζοντας τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής χωρίς 
διακρίσεις, μέσω της παροχής 
πρόσβασης στο δίκτυο με βάση τιμολόγια 
τα οποία δημοσιεύονται πριν τεθούν σε 
ισχύ, καθώς επίσης διασφαλίζοντας την 
προστασία των δικαιωμάτων των μικρών 
και ευάλωτων καταναλωτών και την 
πλήρη κοινοποίηση των στοιχείων για τις 
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
παρέχοντας πληροφορίες για τον 
αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της σημαντικής αιτιολογικής σκέψης 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Εάν το 
περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας δεν περιληφθεί στην τιμή, θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει στρέβλωση της αγοράς.  Στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών έχουν γίνει προσπάθειες μέσω της δημοπράτησης πιστοποιητικών να ληφθεί υπόψη 
το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· παράλληλα με την προσπάθεια αυτή πρέπει 
να αναληφθεί πρωτοβουλία για να συμπεριληφθούν άλλες περιβαλλοντικές δαπάνες στην τιμή 
της ενέργειας. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να παρακολουθεί τέτοιες στρεβλώσεις της αγοράς.

Τροπολογία 15
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις ή μειονεκτήματα. 
Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ακόμη 
πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις και 
εξίσου αποτελεσματικό επίπεδο 
ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις ή μειονεκτήματα. 
Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ακόμη 
πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις και 
εξίσου αποτελεσματικό επίπεδο 
ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν δε να παραμένουν 
απομονωμένες αγορές.

Or. lt

Τροπολογία 16
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική 
για την Ευρώπη» τονίσθηκε η σημασία της 

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική 
για την Ευρώπη» τονίσθηκε η σημασία της 
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ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες. 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)» 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες. 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο "Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)" 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
ούτε προβλέπουν τη δημιουργία φυσικών 
συνδέσεων για την επίτευξη του στόχου 
μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής 
αγοράς.

Or. lt

Τροπολογία 17
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγκεκριμένα, απαιτείται ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ 
των τεχνικών και μεταξύ των εμπορικών 
κωδίκων για την παροχή και την 
διαχείριση αποτελεσματικής πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμένος και επαρκώς 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η 
τεχνικώς ορθή εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς στην Κοινότητα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και να 
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση καθώς 
και η έρευνα και καινοτομία, ιδίως για την 

(6) Συγκεκριμένα, απαιτούνται
δημιουργία φυσικών συνδέσεων και 
ενίσχυση της συνεργασίας και του 
συντονισμού μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, προκειμένου 
σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ 
των τεχνικών και μεταξύ των εμπορικών 
κωδίκων για την παροχή και την 
διαχείριση αποτελεσματικής πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμένος και επαρκώς 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η 
τεχνικώς ορθή εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς στην Κοινότητα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και να 
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εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
πρέπει να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους 
σύμφωνα με τους εν λόγω τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες.

προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση καθώς 
και η έρευνα και καινοτομία, ιδίως για την 
εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
πρέπει να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους 
σύμφωνα με τους εν λόγω τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες.

Or. lt

Τροπολογία 18
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
αναμένουν με ενδιαφέρον το έργο που θα 
επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας . Ως εκ τούτου, 
είναι καθοριστικής σημασίας η 
διαδικασία διαβούλευσης και πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι 
υπάρχουσες δομές που έχουν συσταθεί 
για τη διευκόλυνση και τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας 
διαβούλευσης, όπως η Ένωση για τον 
Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρισμού 
(UCTE).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, και οι διαχειριστές συστημάτων 
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μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος. Για να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της διεργασίας πρέπει να τονισθεί ότι η δημιουργία υπερβολικά πολλών 
οργανισμών διαβούλευσης μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη των διεργασιών διαβούλευσης.

Τροπολογία 19
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
αναμένουν με ενδιαφέρον το έργο που θα 
επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας . Ως εκ τούτου, 
είναι καθοριστικής σημασίας η 
διαδικασία διαβούλευσης και πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι 
υπάρχουσες δομές που έχουν συσταθεί 
για τη διευκόλυνση και τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας 
διαβούλευσης, όπως η Ένωση για τον 
Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρισμού 
(UCTE).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της διεργασίας, η δημιουργία υπερβολικά πολλών 
οργανισμών διαβούλευσης μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη των διεργασιών διαβούλευσης. 
Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και ο Οργανισμός πρέπει να ακολουθεί 
τους καθιερωμένους κανόνες και την κτηθείσα πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. 
Συνεπώς το στοιχείο 8 πρέπει να διαγραφεί.



PE404.668v01-00 8/129 AM\717090EL.doc

EL

Τροπολογία 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
αναμένουν με ενδιαφέρον το έργο που θα 
επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας . Ως εκ τούτου, 
είναι καθοριστικής σημασίας η 
διαδικασία διαβούλευσης και πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι 
υπάρχουσες δομές που έχουν συσταθεί 
για τη διευκόλυνση και τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας 
διαβούλευσης, όπως η EASEE — αέριο 
(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την 
Απλούστευση των Συναλλαγών 
Ενέργειας, European Association for the 
Streamlining of Energy).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 

(10) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 
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κατάσταση του συστήματος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν τη 
συνολική κατάσταση ζήτησης και 
προσφοράς και να προσδιορίζουν τους 
λόγους για τις μεταβολές της τιμής 
χονδρικής. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
προσφορά και τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
του δικτύου, τις ροές και τη συντήρηση, 
την εξισορρόπηση και την εφεδρική ισχύ.

κατάσταση και την αποδοτικότητα του 
συστήματος, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά να εκτιμούν τη συνολική 
κατάσταση ζήτησης και προσφοράς και να 
προσδιορίζουν τους λόγους για τις 
μεταβολές της τιμής χονδρικής. Η 
απαίτηση αυτή συνεπάγεται ακριβέστερες 
πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, την προσφορά και 
τη ζήτηση, τη δυναμικότητα του δικτύου, 
τις ροές και τη συντήρηση, την 
εξισορρόπηση και την εφεδρική ισχύ.

Or. ro

Τροπολογία 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες 
υποδομές πρέπει να προωθηθούν 
δυναμικά, με παράλληλη διασφάλιση της 
ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

(13) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες 
υποδομές, που επιτρέπουν ειδικότερα τη 
μετάβαση προς ευφυή διασυνδεδεμένα 
δίκτυα και την αυξανόμενη ενσωμάτωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, καθώς και τα μέσα που έχουν 
σχέση με τη ζήτηση πρέπει να 
προωθηθούν δυναμικά, με παράλληλη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και των αυξανόμενων ποσοστών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το μέρος πρέπει να είναι σύμφωνο με την υφιστάμενη πολιτική της Ένωσης υπέρ της 
ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και με την προώθηση της ανάπτυξης ευφυών διασυνδεδεμένων 
δικτύων. Οι έχουσες σχέση με τη ζήτηση επιλογές στο δίκτυο – όπως δημοπρατική αποστολή 



PE404.668v01-00 10/129 AM\717090EL.doc

EL

ενέργειας σε ώρες αιχμής στην οποία προβαίνουν οι βιομηχανίες – χρειάζονται συντονισμένες 
προσπάθειες στα σύνορα της ΕΕ. Πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση με τις επιλογές 
που έχουν σχέση με την προσφορά.

Τροπολογία 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 
ορίζεται ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(14) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 
ορίζεται ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να 
τροποποιούνται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκριθούν στο 
πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταβίβαση 
εξουσιών στην Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζεται σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003, πρέπει, ειδικότερα, να 
ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία να 
καταρτίζει ή να εκδίδει τις 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εξασφάλιση του 
ελάχιστου βαθμό εναρμόνισης που 
απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός του 
παρόντος κανονισμού. Επειδή τα εν λόγω 

(17) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003, πρέπει, ειδικότερα, να 
ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία να 
τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 
του ελάχιστου βαθμό εναρμόνισης που 
απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός του 
παρόντος κανονισμού. Επειδή τα εν λόγω 
μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν 
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μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη 
νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να 
εκδίδονται με εφαρμογή της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης αριθ. 
1999/468/ΕΚ.

την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη 
νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να 
εκδίδονται με εφαρμογή της κανονιστικής
διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης αριθ. 
1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκριθούν στο 
πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταβίβαση 
εξουσιών στην Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζεται σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
επίσης να διευκολύνει την ανάδυση 
αγοράς λιανικής που να λειτουργεί 
εύρυθμα και με διαφάνεια και αγοράς 
χονδρικής που να λειτουργεί εύρυθμα και 
με διαφάνεια. Προβλέπει μηχανισμούς για 
την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων."

"Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
επίσης να διευκολύνει την ανάδυση αγοράς 
χονδρικής που να λειτουργεί εύρυθμα και 
με διαφάνεια με υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
του εφοδιασμού. Προβλέπει μηχανισμούς 
για την εναρμόνιση των εν λόγω 
κανόνων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την εναρμόνιση λιανικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 
διαγραφεί ή να εκφρασθεί αποκλειστικά στην πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(COM(2007)0528τελικό). Η πρόταση για διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
πρόσβασης στα δίκτυα (COM(2007)531) πρέπει να επικεντρώνεται στις αγορές χονδρικής και 
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στην ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Τροπολογία 26
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
επίσης να διευκολύνει την ανάδυση 
αγοράς λιανικής που να λειτουργεί 
εύρυθμα και με διαφάνεια και αγοράς 
χονδρικής που να λειτουργεί εύρυθμα και 
με διαφάνεια. Προβλέπει μηχανισμούς για 
την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων."

"Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
επίσης να διευκολύνει την ανάδυση αγοράς 
χονδρικής που να λειτουργεί εύρυθμα και 
με διαφάνεια. Προβλέπει μηχανισμούς για 
την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για λιανικές αγορές δεν είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη εύρυθμων περιφερειακών 
και κοινοτικών αγορών χονδρικής που πρέπει να παραμείνουν το επίκεντρο του παρόντος 
κανονισμού. Οι συνέπειες αυτού του ρυθμιστικού στόχου θα πρέπει να αξιολογηθούν πλήρως 
και να αναλυθούν προσεκτικά το κόστος και τα οφέλη, δεδομένου ότι είναι πιθανόν ότι θα 
υπάρξει σημαντικό μη ανακτήσιμο κόστος που υπερβαίνει τα οφέλη.

Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
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Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η βέλτιστη διαχείριση και η τεχνικώς ορθή 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η βέλτιστη διαχείριση και η τεχνικώς ορθή 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να 
προωθείται η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς θα διευκολύνουν την 
ολοκλήρωση της αγοράς, πρέπει να θεσπίζεται η προώθηση της ολοκλήρωσης της αγοράς ως 
ρητό καθήκον του ENTSO.

Τροπολογία 28
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η βέλτιστη διαχείριση και η τεχνικώς ορθή 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η βέλτιστη διαχείριση και η τεχνικώς ορθή 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να 
προωθείται η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική σε πραγματικό χρόνο συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε όλο το ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι απαραίτητη για να αρθούν όλοι οι 
φραγμοί στο διασυνοριακό εμπόριο, να ενσωματωθούν οι τεράστιες ποσότητες αιολικής 
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ενέργειας και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα διάφορα επεισόδια. Η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς οδηγεί τελικά σε μια κατάσταση στην 
οποία οι καταναλωτές ενέργειας μπορούν να αγοράζουν την ηλεκτρική τους ενέργεια σε όλη την 
Ευρώπη υπό τους ίδιους όρους.

Τροπολογία 29
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 29β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με 
άλλους ενδιαφερόμενους, του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ μέχρι τώρα αποτελεί καθήκον της ERGEG. Αυτό το καθήκον 
πρέπει να ανατεθεί στον μελλοντικό Οργανισμό στον οποίο ανατίθεται η διαφύλαξη του 
δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 30
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 29β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με 
άλλους ενδιαφερόμενους, του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ μέχρι τώρα αποτελεί καθήκον της ERGEG. Αυτό το καθήκον 
πρέπει να ανατεθεί στον μελλοντικό Οργανισμό στον οποίο ανατίθεται η διαφύλαξη του 
δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 29β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με 
άλλους ενδιαφερόμενους, του προς ίδρυση 

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.
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Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ μέχρι τώρα αποτελεί καθήκον της ERGEG. Αυτή η 
αρμοδιότητα πρέπει να δοθεί στον μελλοντικό Οργανισμό στον οποίο ανατίθεται η διαφύλαξη 
του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 32
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εγκρίνει και υποβάλλει προς 
έγκριση στον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 2δ σε συνδυασμό 
με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί ιδρύσεως 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

α) σχέδιο τεχνικών κωδίκων στα πεδία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών βάσει των 
προτεραιοτήτων που ορίζει ο 
Οργανισμός·

ε) ετήσια έκθεση· ε) ετήσια έκθεση·
στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
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και χειμερινών προμηθειών. και χειμερινών προμηθειών.
2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών κωδίκων που καταρτίζονται κατά 
τη διάρκεια του έτους, σχέδιο για την 
κοινή λειτουργία του δικτύου και για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του έτους και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα.

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί κώδικες 
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία περιλαμβανομένης και της 
διαλειτουργικότητας και των 
διαδικασιών για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·
δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·
στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

γ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· δ) κανόνες για τη διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

ε) κανόνες για την εξισορρόπηση και την 
εκκαθάριση συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για την εφεδρική ισχύ·

ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

στ) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
κανόνες όσον αφορά την αντιστάθμιση σε 
διαχειριστές συστημάτων διαμεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·
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ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ζ) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων 
και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).
5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα μετά 
την έγκρισή του από τον Οργανισμό. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη 
περιφερειακές και ευρωπαϊκές πτυχές του 
σχεδιασμού δικτύων. Στο επενδυτικό 
πρόγραμμα επισημαίνονται ελλείψεις 
επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
διασυνοριακή δυναμικότητα.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας συμβουλεύει την Επιτροπή για 
την έκδοση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ τη δυνατότητα αυτορρύθμισης. Η 
εμβέλεια και ο βαθμός εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται 
"στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" πρέπει να καθορίζονται  εκ των προτέρων από τον 
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Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια ορίζεται 
διεργασία επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" 
επί των οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς . Οι ΔΣΜ έχουν σημαντικό συμφέρον σε σχέση με τη λειτουργία των 
κανόνων της αγοράς  και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συντάσσουν τους εμπορικούς κώδικες.

Τροπολογία 33
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει και υποβάλλει στον 
Οργανισμό προς έγκριση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 ε 
του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 6, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
… για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας:

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

α) σχέδιο τεχνικών και εμπορικών 
κωδίκων στα πεδία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών·

ε) ετήσια έκθεση· ε) ετήσια έκθεση·
στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
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τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

τεχνικών κωδίκων που καταρτίζονται κατά 
τη διάρκεια του έτους, σχέδιο για την 
κοινή λειτουργία του δικτύου και για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του έτους και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα.

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί κώδικες 
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα· δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

στ) στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

στ) στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· ζ) κανόνες για τη διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·
ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

η) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
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ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, στοιχείο ε).

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία και αφού 
το εγκρίνει ο Οργανισμός δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής, εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος, 
εκτιμήσεις του κόστους και ανάλυση 
κόστους ωφελείας. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα λαμβάνει επίσης υπόψη τα 
εθνικά επενδυτικά προγράμματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο 
επενδυτικό πρόγραμμα επισημαίνονται 
ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά 
τη διασυνοριακή δυναμικότητα.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας συμβουλεύει την Επιτροπή για 
την έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας συμβουλεύει την Επιτροπή για 
την έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι 
τεχνικού χαρακτήρα σώμα το οποίο δεν μπορεί να ρυθμίζει την αγορά κατά τον τρόπο με τον 
οποίον θα καλούνται να το πράττουν οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών. Ειδικότερα το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν είναι 
αρμόδιο να ορίζει εμπορικούς κώδικες ούτε μπορεί να γίνει δεκτό το να καθορίζονται επί 
παραδείγματι οι κανόνες αποκλειστικά στο Ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τα χαρακτηριστικά εκάστης των αγορών των κρατών μελών.

Επιπροσθέτως, τα επενδυτικά προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται από ανάλυση κόστους 
ωφελείας.
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Τροπολογία 34
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εγκρίνει και υποβάλλει προς 
έγκριση στον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 2ε σε συνδυασμό 
με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί ιδρύσεως 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

α) σχέδιο τεχνικών κωδίκων στα πεδία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών βάσει των 
προτεραιοτήτων που ορίζει ο 
Οργανισμός·

ε) ετήσια έκθεση· ε) ετήσια έκθεση·
στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι τεχνικοί κώδικες πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. Κατά την έναρξη 
της ρυθμιστικής διαδικασίας, ο ACER πρέπει να παράσχει επίσημα υπηρεσίες συμβούλου στην 
Επιτροπή υπό τη μορφή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ως βάση για τη σύνταξη των τεχνικών κωδίκων. Με 
βάση τις επίσημες αυτές συμβουλευτικές υπηρεσίες, προτείνουμε να χρησιμοποιείται  
διαδικασία επιτροπολογίας για την έκδοση δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
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στις οποίες θα βασιστούν οι μελλοντικές εργασίες. Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς θα καταρτίζουν σχέδιο τεχνικών κωδίκων βάσει των δεσμευτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εγκρίνει και υποβάλλει προς 
έγκριση στον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 2ε σε συνδυασμό 
με το άρθρο 6, παράγραφος 3β του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί ιδρύσεως 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να 
προτείνει στον Οργανισμό για έγκριση μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις ειδικά τους τεχνικούς 
κώδικες, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών.

Τροπολογία 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
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Ενέργειας εκδίδει: Ενέργειας εκδίδει σε συνεργασία με τους 
συμμετόχους στην αγορά και τους 
χρήστες των δικτύων:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να δεσμεύει 
τους συμμετόχους στην αγορά και τους χρήστες των δικτύων στο μέγιστο δυνατό. 

Τροπολογία 37
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που 
εμφαίνονται στο άρθρο 2α, το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδει: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποσαφηνισθεί το πεδίο των κωδίκων πρέπει να θεσπίζεται ότι οι κώδικες εγκρίνονται 
με σκοπό να προωθηθεί η ολοκλήρωση της αγοράς.

Τροπολογία 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

α) σχέδιο τεχνικών κωδίκων στα πεδία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να 
προτείνει σχέδιο τεχνικών κωδίκων προς επίσημη έγκριση από τον Οργανισμό μετά από 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που θα 
περιλαμβάνει μέριμνα για τη μετάβαση 
προς ευφυή διασυνδεδεμένα δίκτυα, 
ενσωμάτωση έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας, πρόβλεψη 
επάρκειας παραγωγής και πρόβλεψη 
διαχείρισης σε σχέση με τη ζήτηση, ανά 
διετία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μεγάλης κλίμακας – όπως αιολική ενέργεια στον 
Βορρά και συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία στο Νότο – παράλληλα με την τεχνολογία 
ευφυών διασυνδεδεμένων δικτύων αντιπροσωπεύουν σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ληφθεί 
δεόντως υπόψη στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα. Ομοίως αυτό το πρόγραμμα πρέπει να 
βασίζεται όχι μόνον σε προοπτική από άποψη προσφοράς αλλά πρέπει να περιέχει επενδυτικά 
μέτρα για τη μετάβαση προς μια πιο αποδοτική από άποψη ενέργειας οικονομία της ηλεκτρικής 
ενέργειας.
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Τροπολογία 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

(γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά τριετία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αρκετό να κατατίθενται τα επενδυτικά σχέδια εκ νέου ανά τριετία. 

Τροπολογία 41
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μέτρα για να εξασφαλισθεί ο 
συντονισμός της εκμετάλλευσης 
διασυνδεδεμένου δικτύου σε πραγματικό 
χρόνο υπό κανονικές συνθήκες και 
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική σε πραγματικό χρόνο συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε όλο το ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι απαραίτητη για να αρθούν όλοι οι 
φραγμοί στο διασυνοριακό εμπόριο, να ενσωματωθούν οι τεράστιες ποσότητες αιολικής 
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ενέργειας και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα διάφορα επεισόδια.

Τροπολογία 42
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
το συντονισμό της τεχνικής συνεργασίας 
μεταξύ κοινοτικών διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς τρίτης χώρας·

Or. lt

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν ορίζει ρητώς ποιος θα συντάσσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) έλεγχος, εντός του πρώτου έτους 
και κατόπιν ανά τριετία, της διάρκειας 
της διαδικασίας αδειοδότησης στον 
τομέα του δικτύου, των εθνικών 
ρυθμίσεων ή των διαφορών στη 
διαμόρφωση των εθνικών ρυθμίσεων που 
καθυστερούν τη διασυνοριακή ανάπτυξη 
δικτύων, την καθιστούν δαπανηρότερη ή 
την παρεμποδίζουν. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτή τη συμπλήρωση ελπίζουμε ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα κατά το οποίο η
διασυνοριακή ανάπτυξη δικτύων παρεμποδίζεται από τις διαφορές στις εθνικές ρυθμίσεις όσον
αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης. Για να αναπτυχθούν οι αναγκαίες λύσεις ή για να 
επιτευχθούν βελτιώσεις μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, είναι απαραίτητη η 
εποπτεία της παρούσας κατάστασης. 

Τροπολογία 44
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή του 
σχεδίου ετήσιου προγράμματος εργασίας 
η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας.  Η προθεσμία αυτή αρχίζει την 
επαύριο της παραλαβής του σχεδίου 
ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η πρόοδος στο θέμα της ολοκλήρωσης της αγοράς, έχει σημασία η 
Επιτροπή να μπορεί να επηρεάζει τις προτεραιότητες που εισάγει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για τις εργασίες τους σχετικά με τους κώδικες και άλλες 
δραστηριότητες. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το πρόγραμμα εργασίας η Επιτροπή μπορεί να 
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εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 2ε, παράγραφος 3.

Τροπολογία 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών κωδίκων που καταρτίζονται κατά 
τη διάρκεια του έτους, σχέδιο για την 
κοινή λειτουργία του δικτύου και για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του έτους και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να 
προτείνει σχέδιο τεχνικών κωδίκων προς επίσημη έγκριση από τον Οργανισμό μετά από 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 46
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί κώδικες 
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :
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εργασιών :
α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία περιλαμβανομένης και της 
διαλειτουργικότητας και των 
διαδικασιών για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·
δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·
στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

γ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· δ) κανόνες για τη διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

ε) κανόνες για την εξισορρόπηση και την 
εκκαθάριση συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για την εφεδρική ισχύ·

ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

στ) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
κανόνες όσον αφορά την αντιστάθμιση σε 
διαχειριστές συστημάτων διαμεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ζ) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να καταρτίζουν εμπορικούς κώδικες 
και κανόνες για την εμπορία. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν είναι αρμόδιοι για να 
εκδίδουν εμπορικούς κώδικες καθώς είναι φορείς της αγοράς και οι κώδικες έχουν εμπορικό 
αντίκτυπο. Προτείνεται να συνδυασθούν τα στοιχεία (α), (δ) και (ε) επειδή αφορούν τα ίδια 
θέματα, συγκεκριμένα ασφαλή εκμετάλλευση του δικτύου και σχεδιασμό. Οι κανόνες για την 
ανταλλαγή δεδομένων (γ) πρέπει να διαγραφούν καθώς οι περισσότερες άλλες διατάξεις ήδη 
απαιτούν επί μέρους ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή δεδομένων εν προκειμένω σημαίνει τα 
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εμπιστευτικά στοιχεία για την εκπλήρωση της εκμετάλλευσης του δικτύου.

Τροπολογία 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

3. Τα αναλυτικά σχέδια τεχνικών 
κωδίκων καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) σύνδεση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) ανταλλαγή δεδομένων·

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα· δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

στ) διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· ζ) κανόνες για τη διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

η) κανόνες σχετικά με την αντιστάθμιση σε 
διαχειριστές συστημάτων διαμεταφοράς·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων θ) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
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ηλεκτρικής ενέργειας. ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να 
προτείνει σχέδιο τεχνικών κωδίκων προς επίσημη έγκριση από τον Οργανισμό μετά από 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 48
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

(3) Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες που είναι σχετικοί με το δίκτυο 
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία· 

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία· 

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα· δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· ζ) σχετικοί με το δίκτυο κανόνες για τη 

διαφάνεια·
θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 

η) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
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εφεδρική ισχύ· εφεδρική ισχύ·
ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

θ) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε δικτυακές παραμέτρους. Ιδιαίτερα, δεν είναι 
σκόπιμη η έγκριση κανόνων για το χονδρικό εμπόριο και την απαιτούμενη γι’ αυτό διαφάνεια. 

Τροπολογία 49
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

(3) Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες που είναι σχετικοί με το δίκτυο 
καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών :

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία· 

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία· 

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα· δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης· κατάσταση έκτακτης ανάγκης·
στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

ζ) κανόνες για την εμπορία·
η) κανόνες για τη διαφάνεια· ζ) σχετικοί με το δίκτυο κανόνες για τη 

διαφάνεια·
θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

η) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

θ) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης και 
για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε δικτυακές παραμέτρους. Ιδιαίτερα, δεν είναι 
σκόπιμη η έγκριση κανόνων για το χονδρικό εμπόριο και την απαιτούμενη γι’ αυτό διαφάνεια.

Τροπολογία 50
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κανόνες για την εμπορία· Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας πρέπει να περιορίζονται σε θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο. Συνεπώς το άρθρο 
2 γ, παράγραφος 3, εδάφιο ζ πρέπει να διαγραφεί, καθόσον οι κανόνες για την εμπορία δεν 
αφορούν τέτοια θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο.

Τροπολογία 51
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων 
και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των προαναφερθέντων κωδίκων και κανόνων δεν μπορεί να ανατεθεί στους 
ίδιους τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αλλά πρέπει να αποτελεί καθήκον του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων 
και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των προαναφερθέντων κωδίκων και κανόνων δεν μπορεί να ανατεθεί στους 
ίδιους τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αλλά πρέπει να αποτελεί καθήκον του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 53
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή 
των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

4. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή των κωδίκων μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδίκων πρέπει να είναι ο Οργανισμός.
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Τροπολογία 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας δεν ήταν να 
αποτελέσουν νομικώς δεσμευτικό μέσο.
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Τροπολογία 55
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα μετά 
την έγκρισή του από τον Οργανισμό. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη 
περιφερειακές και ευρωπαϊκές πτυχές του 
σχεδιασμού δικτύων. Στο επενδυτικό 
πρόγραμμα επισημαίνονται ελλείψεις 
επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
διασυνοριακή δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να γίνεται μια γενικότερη μνεία των περιφερειακών και ευρωπαϊκών πτυχών παρά 
μνεία των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Μνεία των κατευθυντηρίων γραμμών με την παρούσα μορφή, περιεχόμενο και 
σκοπό δεν έχει νόημα εν προκειμένω. Πέραν αυτού, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα στα 
δίκτυα θεωρείται υποκατάστατο για τα TEN-GL στο μέλλον.
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Τροπολογία 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου21. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα μετά 
την έγκρισή του από τον Οργανισμό. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
περιλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης 
κλίμακας και της μετάβασης προς 
σύστημα ευφυών διασυνδεδεμένων 
δικτύων, ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για 
την επάρκεια της παραγωγής-ζήτησης και 
εκτίμηση της ανατακτικότητας του 
συστήματος. Ειδικότερα, το επενδυτικό 
πρόγραμμα βασίζεται στα εθνικά 
επενδυτικά προγράμματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Στο 
επενδυτικό πρόγραμμα επισημαίνονται 
ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά 
τη διασυνοριακή δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μεγάλης κλίμακας – όπως αιολική ενέργεια στον 
Βορρά και συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία στο Νότο – παράλληλα με την τεχνολογία 
ευφυών διασυνδεδεμένων δικτύων αντιπροσωπεύουν σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ληφθεί 
δεόντως υπόψη στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα. Ομοίως αυτό το πρόγραμμα πρέπει να 
βασίζεται όχι μόνον σε προοπτική από άποψη προσφοράς αλλά πρέπει να περιέχει επενδυτικά 
μέτρα για τη μετάβαση προς μια πιο αποδοτική από άποψη ενέργειας οικονομία.
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Τροπολογία 57
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία 
εγκεκριμένο από τον Οργανισμό δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών των Ευρωπαϊκών Δικτύων Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Πρέπει να 
προσανατολίζεται στις προτεραιότητες που καθορίζει ο Οργανισμός κατόπιν συζητήσεως με τα 
ΕΔΔΣΜΗΕ και συνδιαλλαγής με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να ισχύει και για τα άλλα έγγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα οποία χρήζουν εγκρίσεως. 
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Τροπολογία 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά τριετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
προστίθεται ως συμπλήρωμα μια 
επισκόπηση των εμποδίων της 
διασυνοριακής ανάπτυξης του δικτύου  
λόγω διαφορετικών διαδικασιών 
αδειοδότησης ή διαφορών στη σχετική 
πρακτική.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη επικαιροποίηση του επενδυτικού προγραμματισμού στον τριετή ρυθμό 
συμβάλλει στο να είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες χωρίς περιττή γραφειοκρατία. 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα ότι η διασυνοριακή ανάπτυξη του δικτύου 
εμποδίζεται από τη διαφορά στις εθνικές διατάξεις στον τομέα της διαδικασίας αδειοδότησης. 
Για να δοθούν οι αναγκαίες λύσεις και για να επιτευχθούν βελτιώσεις μέσω των βέλτιστων 
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πρακτικών, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Τροπολογία 59
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα, και περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε διασύνδεση και σε άλλα 
έργα υποδομής που είναι απαραίτητες για 
το ουσιαστικό εμπόριο και τον 
ανταγωνισμό και για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.  Οι Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς καταβάλλουν 
λογικές προσπάθειες για την υλοποίηση 
του δημοσιευμένου επενδυτικού 
προγράμματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υποχρεωθούν σαφώς οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να 
κατασκευάσουν την υποδομή που επισημαίνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα δεδομένου ότι αυτή 
είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατό το ουσιαστικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός και για να 
υπάρξει συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ρητή 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 22β να εξασφαλίζει ότι οι διαχειριστές δικτύων έχουν επαρκή 
κίνητρα για να αυξάνουν την αποδοτικότητα και να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.

Τροπολογία 60
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα, και περιλαμβάνονται οι 
επενδύσεις σε διασύνδεση και σε άλλα 
έργα υποδομής που είναι απαραίτητες για 
το ουσιαστικό εμπόριο και τον 
ανταγωνισμό και για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
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καταβάλλουν λογικές προσπάθειες για την 
υλοποίηση του δημοσιευμένου 
επενδυτικού προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υποχρεωθούν σαφώς οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να 
κατασκευάσουν την υποδομή που επισημαίνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα δεδομένου ότι αυτή 
είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατό το ουσιαστικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός και για να 
υπάρξει συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ρητή 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 22β να εξασφαλίζει ότι οι διαχειριστές δικτύων έχουν επαρκή 
κίνητρα για να αυξάνουν την αποδοτικότητα και να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.

Τροπολογία 61
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το 
οποίο καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου, 
ανάπτυξη σεναρίων, έκθεση για την 
επάρκεια της παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα χωρίς να αντιφάσκει προς 
αυτά, και στις κατευθυντήριες γραμμές για 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο 
επενδυτικό πρόγραμμα επισημαίνονται 
ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά 
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δυναμικότητα. τη διασυνοριακή δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουν επιτυχία αυτά τα προγράμματα, έχει μεγάλη σημασία να τηρούν τα εθνικά 
επενδυτικά προγράμματα.

Τροπολογία 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας συμβουλεύει την Επιτροπή για 
την έκδοση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 8.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαγραφή αποβλέπει στο να προσαρμοσθεί το κείμενο στη νέα διαδικασία που αναθέτει 
στον Οργανισμό να αναπτύσσει και να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές μετά από εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές εξυπηρετούν την περαιτέρω ανάπτυξη 
εμπορικών και τεχνικών κωδίκων.

Τροπολογία 63
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2γ 
παράγραφοι 1).

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2γ 
παράγραφοι 1).

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό το 
σχέδιο των τεχνικών και εμπορικών
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία 
διαβούλευσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει προς έγκριση στον 
Οργανισμό το σχέδιο των τεχνικών 
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών.

Ο Οργανισμός δύναται, εντός τριών 
μηνών, να γνωμοδοτήσει προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
εμφαίνονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1) όπως τα συνέταξε το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο
του ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το 
σχέδιο του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, δεν διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς.

Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των τεχνικών κωδίκων, του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών και του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεσή του. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης από πλευράς διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς προς τους 
τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές χρειάζονται σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό έχει 
σημασία το σχέδιο τεχνικών κωδίκων και κανόνων, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το 
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ετήσιο πρόγραμμα εργασίας να υπόκεινται στην έγκριση του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερθέντων 
κωδίκων και κανόνων πρέπει να γίνεται από τις ρυθμιστικές αρχές, π.χ. τον Οργανισμό, και όχι 
από τους ίδιους τους ΔΣΜ.

Τροπολογία 64
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό το 
σχέδιο των τεχνικών και εμπορικών
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία 
διαβούλευσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει προς έγκριση στον 
Οργανισμό το σχέδιο των τεχνικών 
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών.

Ο Οργανισμός δύναται, εντός τριών 
μηνών, να γνωμοδοτήσει προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.
Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το 
σχέδιο του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, δεν διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς.

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
εμφαίνονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1) όπως τα συνέταξε το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερθέντων εμπορικών κωδίκων και κανόνων 
πρέπει να διενεργείται από τις ρυθμιστικές αρχές, π.χ. τον Οργανισμό, και όχι από τους ίδιους 
τους ΔΣΜ όπως επισημάνθηκε ήδη στην ανωτέρω τροπολογία σχετικά με τη διαγραφή του 
άρθρου 2γ, παράγραφος 4.

Τροπολογία 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό το 
σχέδιο των τεχνικών και εμπορικών
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία 
διαβούλευσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει προς έγκριση στον 
Οργανισμό το σχέδιο των τεχνικών 
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών.

Ο Οργανισμός δύναται, εντός τριών 
μηνών, να γνωμοδοτήσει προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.
Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το 
σχέδιο του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, δεν διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς.

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1) όπως τα συνέταξε το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει τους τεχνικούς κώδικες και κανόνες. Οι επενδυτές 
χρειάζονται σαφές και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό έχει σημασία το 
σχέδιο τεχνικών κωδίκων, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας να υπόκεινται σε επανεξέταση και έγκριση από τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και να αναπτύσσονται ανεξάρτητα από εμπορικές και πολιτικές 
παρεμβολές.

Τροπολογία 66
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, δεν 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, δεν 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις 
προμήθειας εντός των εθνικών αγορών, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας τροποποιεί το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα εάν το ζητήσει η 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι οι κρίσιμης σημασίας επενδυτικές ανάγκες εντοπίζονται, 
εγκρίνονται και ικανοποιούνται εγκαίρως. Προς τούτο, προτείνεται η Επιτροπή να μπορεί να 
τροποποιεί το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα.

Επιπροσθέτως τονίζεται η σημασία του να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ 
επιχειρήσεων προμήθειας (χρήστες συστημάτων) στα διάφορα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 67
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των τεχνικών κωδίκων, του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών και του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεσή του. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης από πλευράς διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς προς τους 
τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο 
Οργανισμός  παρέχει πληροφορίες στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέα παράγραφος 2α στο άρθρο 2δ. Εάν ο Οργανισμός συνειδητοποιήσει κατά την 
παρακολούθηση ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς δεν συμμορφούνται προς τους τεχνικούς κώδικες, το 
δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, τούτο πρέπει να 
αναφέρεται στην Επιτροπή η οποία μπορεί τότε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει. Ως 
εναλλακτική λύση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλλουν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.
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Τροπολογία 68
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων, και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεσή του. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης από πλευράς διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς προς το 
δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τους 
τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ο Οργανισμός παρέχει 
πληροφορίες στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και/ή των τεχνικών και εμπορικών κωδίκων πρέπει να γίνεται από τις 
ρυθμιστικές, π.χ. τον Οργανισμό, και όχι από τους ίδιους τους ΔΣΜ. Εάν ο Οργανισμός 
συνειδητοποιήσει κατά την παρακολούθηση ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς δεν συμμορφούνται προς τους 
προαναφερθέντες κώδικες και κανόνες, τούτο πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή η οποία 
μπορεί τότε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει.
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Τροπολογία 69
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή των τεχνικών κωδίκων, του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
στα δίκτυα και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και εντάσσει τα 
αποτελέσματα της εποπτικής τους 
δραστηριότητας στην ετήσια έκθεση.  Σε 
περίπτωση που οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν ακολουθούν τους τεχνικούς 
κώδικες, το δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών, ο Οργανισμός 
ενημερώνει την Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της μεταφοράς των παραπάνω κωδίκων και κανόνων πρέπει να είναι έργο 
των ρυθμιστικών αρχών, δηλαδή του Οργανισμού και όχι να πραγματοποιείται μόνο από τους 
διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς.

Τροπολογία 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2δ α
Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών

1. Ο Οργανισμός αναπτύσσει, εντός έξι 
μηνών κατ' ανώτατο όριο, σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών για τον 
καθορισμό βασικών, σαφών και 
αντικειμενικών αρχών για την 
εναρμόνιση της αγοράς και των τεχνικών 
κανόνων.
2. Για τη διαμόρφωση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί εκτενείς διαβουλεύσεις με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και 
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους. 
3. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών με βάση τη διαβούλευση. 
Δημοσιοποιεί όλες τις παρατηρήσεις που 
έλαβε και εξηγεί πώς έχουν ληφθεί υπόψη 
στο τελικό σχέδιο των κατευθυντηρίων 
γραμμών ή αιτιολογεί την απόρριψή τους.
4. Ο Οργανισμός δύναται να κινεί την ίδια 
διαδικασία για την επικαιροποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να διαμορφώνονται και να εγκρίνονται μετά από 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις, προκειμένου να καθοριστούν βασικές αρχές για την εναρμόνιση των 
κανόνων. Μόνο εφόσον εγκριθούν υγιείς κατευθυντήριες γραμμές θα μπορέσουν να 
αναπτυχθούν κατάλληλα οι κώδικες. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται 
δεδομένου ότι έχει την ευκαιρία να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κατευθυντήριων 
γραμμών.
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Τροπολογία 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός και αξιολόγηση των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων

Εκπόνηση τεχνικών κωδίκων

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας να καταρτίσει, 
εντός εύλογης προθεσμίας, να καταρτίσει 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον 
κρίνει ότι οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται 
για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 2δ α το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς εκπονεί εντός 
εξαμήνου σχέδιο τεχνικών κωδίκων που 
ορίζονται δυνάμει του άρθρου 2γ, 
παράγραφος 3, και οι οποίοι τηρούν 
πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές.

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι:

2. Για την εκπόνηση των κωδίκων αυτών 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς λαμβάνει 
υπόψη την τεχνική ειδίκευση 
συμμετεχόντων στην αγορά και τους 
ενημερώνει. 

α) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·

3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς υποβάλλει το 
σχέδιο κωδίκων στον Οργανισμό.

β) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

4. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις για το σχέδιο 
κωδίκων, με ανοικτό και διαφανή τρόπο

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 

5. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο κωδίκων με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί πώς 
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Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3·

έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κωδίκων ή αιτιολογεί την απόρριψή 
τους.

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:

6. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού ή 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς, μπορεί να αναληφθεί 
αναθεώρηση των υφιστάμενων κωδίκων 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 2.

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

7. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο κωδίκων με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί πώς 
έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κωδίκων ή αιτιολογεί την απόρριψή 
τους.

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·

8. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού ή 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς, μπορεί να αναληφθεί 
αναθεώρηση των υφιστάμενων κωδίκων 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 2.

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3·
Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.
4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κώδικες πρέπει να συντάσσονται από το ENTSO σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης 
προς τις εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές. Ο Οργανισμός, μετά από εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις, οριστικοποιεί και εγκρίνει τους κώδικες αυτούς.

Τροπολογία 72
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας να καταρτίσει, 
εντός εύλογης προθεσμίας, να καταρτίσει 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον κρίνει ότι 
οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται για την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

1. Ύστερα από διαβουλεύσεις με όλους 
τους ενδιαφερόμενους κύκλους σύμφωνα 
με το άρθρο … του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. … περί ιδρύσεως του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ο Οργανισμός εκπονεί 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφοι 3 και 5 που 
αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των 
λεπτομερών τεχνικών κωδίκων και για το 
δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής.  Μόλις ο 
Οργανισμός συντάξει το σχέδιο 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία 
δύναται να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές αυτές σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2.
1 α. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, καταρτίζει σχέδιο κωδίκων 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ, παράγραφος 3 και σχέδιο δεκαετούς 
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επενδυτικού προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 2γ, 
παράγραφος 5 βάσει των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.  Το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
υποβάλλει προς έγκριση στον Οργανισμό 
το σχέδιο των τεχνικών κωδίκων και το 
σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος.
1 β. Ο Οργανισμός εγκρίνει το σχέδιο 
τεχνικών κωδίκων και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο Χ και το άρθρο Y 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί 
ιδρύσεως του Οργανισμού Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο 
Οργανισμός προτού εγκρίνει τους 
κωδικούς και το σχέδιο δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος εξασφαλίζει 
ότι οι λεπτομερείς τεχνικοί κώδικες και 
το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος συμβαδίζουν με τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
ότι εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό κώδικα 

α) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό κώδικα στα πεδία 
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στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3·

που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή εμπορικό
κώδικα που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

β) οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν εφαρμόζουν τεχνικό κώδικα που έχει 
εκπονήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 και έχει εγκρίνει ο Οργανισμός 
σύμφωνα με την παράγραφο 1β.

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:
α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·
γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.
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4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8. 

2α. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατόπιν συστάσεως του Οργανισμού 
κατευθυντήριες γραμμές περί εμπορικών 
κωδίκων.
Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.
2β. Η παράγραφος 2α δεν θίγει το 
δικαίωμα της Επιτροπής να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή προσέγγιση θα έθετε σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ, η οποία παρέχει στους ΔΣΜ τη δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές" πρέπει να καθορίζονται  εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια ορίζεται διεργασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς . Σημαντικά συμφέροντά τους συνδέονται με τη λειτουργία των κανόνων της 
αγοράς (δεδομένου ότι επηρεάζουν το κόστος των ΔΣΜ) και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να 
συντάσσουν τους εμπορικούς κώδικες.

Τροπολογία 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας να καταρτίσει, 
εντός εύλογης προθεσμίας, να καταρτίσει
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον κρίνει ότι 
οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται για την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

1. Ο Οργανισμός  δύναται να ζητήσει από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας να καταρτίσει, εντός εύλογης 
προθεσμίας, να καταρτίσει κώδικες στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3, εφόσον κρίνει ότι οι εν 
λόγω κώδικες απαιτούνται για την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός και όχι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς την επεξεργασία τέτοιων κωδίκων.

Τροπολογία 74
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, καταρτίζει σχέδιο κωδίκων 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ, παράγραφος 3 και σχέδιο δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 2γ, 
παράγραφος 5 βάσει των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.   Το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
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Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
υποβάλλει προς έγκριση στον Οργανισμό 
το σχέδιο των τεχνικών κωδίκων και το 
σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι τεχνικοί κώδικες πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. Κατά την έναρξη 
της ρυθμιστικής διαδικασίας, ο ACER πρέπει να παράσχει επίσημα υπηρεσίες συμβούλου στην 
Επιτροπή υπό τη μορφή στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, ως βάση για τη σύνταξη των τεχνικών κωδίκων. Με 
βάση τις επίσημες αυτές συμβουλευτικές υπηρεσίες, προτείνουμε τη θέσπιση διαδικασίας 
επιτροπολογίας για την έκδοση "δεσμευτικών" στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στις 
οποίες θα βασιστούν οι μελλοντικές εργασίες. Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς θα καταρτίζουν σχέδιο τεχνικών κωδίκων βάσει των δεσμευτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 75
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Ο Οργανισμός εγκρίνει το σχέδιο 
τεχνικών κωδίκων και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο Χ και το άρθρο Y 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί 
ιδρύσεως του Οργανισμού Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο 
Οργανισμός προτού εγκρίνει τους 
κωδικούς και το σχέδιο δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος εξασφαλίζει 
ότι οι λεπτομερείς τεχνικοί κώδικες και 
το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος συμβαδίζουν με τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
ότι εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, 
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τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι τεχνικοί κώδικες πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. Κατά την έναρξη 
της ρυθμιστικής διαδικασίας, ο ACER πρέπει να παράσχει επίσημα υπηρεσίες συμβούλου στην 
Επιτροπή υπό τη μορφή στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, ως βάση για τη σύνταξη των τεχνικών κωδίκων. Με 
βάση τις επίσημες αυτές συμβουλευτικές υπηρεσίες, προτείνουμε τη θέσπιση διαδικασίας 
επιτροπολογίας για την έκδοση "δεσμευτικών" στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στις 
οποίες θα βασιστούν οι μελλοντικές εργασίες. Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς θα καταρτίζουν σχέδιο τεχνικών κωδίκων βάσει των δεσμευτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 76
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό κώδικα 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3·

α) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό κώδικα στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, 
παράγραφος 3·
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γ) οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή εμπορικό
κώδικα που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

β) οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν εφαρμόζουν τεχνικό κώδικα στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, 
παράγραφος 3 τον οποίον έχει εγκρίνει ο 
Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 
1 β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο Οργανισμός πριν να εγκρίνει τους κώδικες πρέπει να επανεξετάζει και επαληθεύει το 
εάν συμφωνούν με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και το ότι εξασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς, το 
εδάφιο α) της παραγράφου 2 μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 77
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:

διαγράφεται

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
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κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·
γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 διαγράφεται δεδομένου ότι προβλέπει την όψιμη διεργασία επιτροπολογίας 
(στο τέλος της διεργασίας), το οποίο δεν χρειάζεται καθώς δυνάμει της πρότασης για το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας η διεργασία επιτροπολογίας πρέπει 
να κινείται στην αρχή της ρυθμιστικής διεργασίας και πρέπει να ακολουθείται από την έγκριση 
του σχεδίου τεχνικών κωδίκων που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με δική 
της πρωτοβουλία ή ύστερα από σύσταση 
του Οργανισμού, κατευθυντήριες γραμμές 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3, εάν κρίνει ότι:

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί
ύστερα από σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 



AM\717090EL.doc 65/129 PE404.668v01-00

EL

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό κώδικα 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό κώδικα 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
τροποποιούνται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκρίνονται 
με βάση την κανονιστική διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις προσαρμογές που ενδεχομένως θα
χρειαστούν. 

Τροπολογία 79
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – πρώτη περίοδος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με δική 
της πρωτοβουλία ή ύστερα από σύσταση 
του Οργανισμού, κατευθυντήριες γραμμές 
στα πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 3, εάν κρίνει ότι:

3. Η Επιτροπή εκδίδει, με δική της 
πρωτοβουλία ή ύστερα από σύσταση του 
Οργανισμού, κατευθυντήριες γραμμές στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, 
παράγραφος 3, οσάκις κρίνει απαραίτητο 
να εξασφαλίσει ότι τα θέματα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, 
παράγραφοι 1 έως 3 εξελίσσονται κατά 
τρόπον που συνάδει με τους στόχους της 
εσωτερικής αγοράς και:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση παράλειψης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς να εκδώσουν κώδικες 
η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές μέσω της επιτροπολογίας. 
Στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού περί ηλεκτρικής ενεργείας αυτή η επιλογή έχει 
διατυπωθεί κατά τρόπον ώστε να μη λαμβάνεται θέση. Για να παρέχεται μεγίστη διαφάνεια 
προς τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και προς άλλους ενδιαφερομένους κύκλους 
συμφερόντων πρέπει να μην υπάρχει αμφιβολία ότι η Επιτροπή πράγματι θα εκδώσει 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές εάν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς αμελήσουν 
να επιτελέσουν τα ρυθμιστικού χαρακτήρα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 80
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την έκδοση των κατευθυντηρίων 
γραμμών η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των χρηστών 
διασυνδεδεμένων δικτύων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση στην πράξη με όλους του ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων είναι 
κρίσιμης σημασίας για να διασφαλίζεται ότι όλα τα σχετικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 81
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 διαγράφεται επειδή στερείται νοήματος λόγω της διαγραφής της παραγράφου 
3 (βλέπε τροπολογία 12).

Τροπολογία 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκρίνονται 
με βάση την κανονιστική διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις προσαρμογές που ενδεχομένως θα 
χρειαστούν.

Τροπολογία 83
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατόπιν συστάσεως του Οργανισμού 
κατευθυντήριες γραμμές περί εμπορικών 
κωδίκων.
Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τους εμπορικούς κώδικες η πρόταση είναι να μπορεί η Επιτροπή να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν συστάσεως από τον Οργανισμό (παράγραφος 5).  Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών 
υποδομών και δεν συμμετέχουν στο ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς. Σημαντικά συμφέροντά 
τους συνδέονται, πάντως, με τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς (δεδομένου ότι επηρεάζουν 
το κόστος των ΔΣΜ) και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συντάσσουν τους εμπορικούς κώδικες.
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Τροπολογία 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Όταν η Επιτροπή προτίθεται να 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές , 
σύμφωνα με το άρθρο 2ε, παράγραφος 3, 
το γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυχόν δραστηριοποίηση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2ε, παράγραφος 3, του 
κανονισμού, σημαίνει ότι το δίκτυο των διαχειριστών δικτύων, που χρηματοδοτείται με 
δημόσιους πόρους, δεν πληροί επαρκώς τα καθήκοντα που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται γι’ αυτό 
πλήρως, ώστε να δρομολογούν τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 85
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Η παράγραφος 4 α δεν θίγει το 
δικαίωμα της Επιτροπής να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σχετικά με τους εμπορικούς κώδικες η πρόταση είναι να μπορεί η Επιτροπή να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν συστάσεως από τον Οργανισμό (παράγραφος 5).  Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών 
υποδομών και δεν συμμετέχουν στο ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς. Σημαντικά συμφέροντά 
τους συνδέονται, πάντως, με τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς (δεδομένου ότι επηρεάζουν 
το κόστος των ΔΣΜ) και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συντάσσουν τους εμπορικούς κώδικες.

Τροπολογία 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 ε α
Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών

1. Αφού διαβουλευθεί με τον Οργανισμό, 
η Επιτροπή θεσπίζει ετήσιο κατάλογο 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζει 
θέματα πρωτεύουσας σημασίας για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενεργείας.
2. Έχοντας υπόψη τον κατάλογο 
προτεραιοτήτων η Επιτροπή δίδει εντολή 
στον Οργανισμό να εκπονήσει το 
αργότερο εντός εξαμήνου σχέδιο 
κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες να 
ορίζουν βασικές, σαφείς και 
αντικειμενικές αρχές για την εναρμόνιση 
των κανόνων όπως ορίζεται δυνάμει του 
άρθρου 2 γ.
3. Για τη διαμόρφωση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί εκτενείς διαβουλεύσεις με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και τηρεί το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς και άλλους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
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ενήμερους.
4. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε, εάν δεν είναι 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, και εξηγεί πώς 
έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κατευθυντηρίων γραμμών ή 
αιτιολογεί την απόρριψή τους.
5. Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο 
κατευθυντηρίων γραμμών στην επιτροπή 
της οποία μνεία γίνεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1 για την τελική έκδοσή τους 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
13, παράγραφος 2.
6. Με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος από τον Οργανισμό η 
Επιτροπή δύναται  να κινεί την ίδια 
διαδικασία προς επικαιροποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση αποσαφήνισης της διαδικασίας εκπόνησης των κατευθυντηρίων γραμμών. Η 
Επιτροπή δίδει εντολή στον Οργανισμό, ο οποίος διεξάγει διαβούλευση, εκπονεί και εκδίδει τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Η Επιτροπή τις καθιστά δεσμευτικές μέσω της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 ε α
Εκπόνηση εμπορικών κωδίκων

1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντήριων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 2 δ α ο 
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Οργανισμός εκπονεί εντός εξαμήνου 
σχέδιο εμπορικών κωδίκων οι οποίοι 
τηρούν πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν 
οι κατευθυντήριες γραμμές.
2. Για τη διαμόρφωση των εν λόγω 
κωδίκων, ο Οργανισμός πραγματοποιεί 
εκτενείς διαβουλεύσεις με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και τηρεί όλους τους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
ενήμερους.
3. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο εμπορικών κωδίκων με 
βάση τη διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες 
τις παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί 
πώς έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό 
σχέδιο των κατευθυντηρίων γραμμών ή 
αιτιολογεί την απόρριψή τους.
4. Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο Οργανισμός δύναται να 
κινεί την ίδια διαδικασία προς 
αναθεώρηση των υφισταμένων κωδίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπορικοί κώδικες πρέπει να διαμορφώνονται και να εγκρίνονται από τον Οργανισμό μετά 
από εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται δεδομένου 
ότι έχει την ευκαιρία να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κωδίκων αυτών.

Τροπολογία 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 ε β
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Εκπόνηση κωδίκων
1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 2 ε α η 
Επιτροπή δίδει εντολή στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς να εκπονήσει εντός εξαμήνου 
σχέδιο κωδίκων οι οποίοι να τηρούν 
πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές.
2. Για την εκπόνηση των κωδίκων αυτών 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς λαμβάνει 
υπόψη την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
συμμετεχόντων στην αγορά τους οποίους 
και τηρεί ενήμερους.
3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς υποβάλλει το 
σχέδιο κωδίκων στον Οργανισμό.
4. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις για το σχέδιο 
κωδίκων με ανοικτό και διαφανή τρόπο
5. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εκδίδει το σχέδιο κωδίκων με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε, εάν δεν είναι 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, και εξηγεί πώς 
έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κωδίκων ή αιτιολογεί την απόρριψή 
τους.
6. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού ή 
κατόπιν αιτήματος από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς μπορεί να αναληφθεί 
αναθεώρηση των υφιστάμενων κωδίκων 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση αποσαφήνισης της διαδικασίας εκπόνησης των κωδίκων. Η Επιτροπή δίδει εντολή 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς το οποίο θα εκπονήσει την 
τεχνική σύνταξη των κωδίκων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ο Οργανισμός 
διεξάγει διαβουλεύσεις και εκδίδει τους κώδικες.



PE404.668v01-00 74/129 AM\717090EL.doc

EL

Τροπολογία 89
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, 
κατά την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας διαβουλεύεται 
εκτενώς, σε πρώιμο στάδιο, ανοικτά και 
με διαφάνεια, με όλους τους 
ενδεδειγμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά· στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, 
οι πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.
2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποιούνται.
3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
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οι εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν 
υπόψη. Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 90
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, 
κατά την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας διαβουλεύεται 
εκτενώς, σε πρώιμο στάδιο, ανοικτά και 
με διαφάνεια, με όλους τους 
ενδεδειγμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά· στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, 
οι πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
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πλατφόρμες ενδιαφερομένων.
2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποιούνται.
3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
οι εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν 
υπόψη. Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, 
κατά την κατάρτιση των τεχνικών και 
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εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας διαβουλεύεται 
εκτενώς, σε πρώιμο στάδιο, ανοικτά και 
με διαφάνεια, με όλους τους 
ενδεδειγμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά· στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, 
οι πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.
2. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποιούνται.
3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο 
οι εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν 
υπόψη. Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.
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Τροπολογία 92
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, σε 
πρώιμο στάδιο, ανοικτά και με διαφάνεια, 
με όλους τους ενδεδειγμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά· στη 
διαβούλευση συμβάλλουν οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι πελάτες, οι 
χρήστες συστημάτων, οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, σε 
πρώιμο στάδιο, ανοικτά και με διαφάνεια, 
με όλους τους ενδεδειγμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά· στη 
διαβούλευση συμβάλλουν τα κράτη μέλη 
και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι 
πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων.

Τροπολογία 93
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ, παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, σε 
πρώιμο στάδιο, ανοικτά και με διαφάνεια, 
με όλους τους ενδεδειγμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά· στη 
διαβούλευση συμβάλλουν οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι πελάτες, οι 
χρήστες συστημάτων, οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού 
σχετικά με τη διαβούλευση, των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 γ, παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, σε 
πρώιμο στάδιο, ανοικτά και με διαφάνεια, 
με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των 
χρηστών διασυνδεδεμένων δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης καθορίζεται από το πόσο κατάλληλοι είναι οι κανόνες 
και διαδικασίες. Είναι επίσης σημαντικό τα πρακτικά της διαβούλευσης να αντικατοπτρίζουν τη 
συμβολή όλων των συμμετεχόντων, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και εκπροσώπων των χρηστών διασυνδεδεμένων 
δικτύων.

Τροπολογία 94
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 στ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι διαβουλεύσεις μνεία των οποίων 
γίνεται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν 
στο να περιληφθούν τα συμφέροντα όλων 



PE404.668v01-00 80/129 AM\717090EL.doc

EL

των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων στη διεργασία λήψεως 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως εκ της μονοπωλιακής θέσεώς τους οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς δεν είναι 
συνηθισμένοι να προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις με τους πελάτες τους, τους χρήστες 
διασυνδεδεμένων δικτύων. Για να αποφευχθεί το να πληροφορούν οι ΔΣΜ τους χρήστες 
διασυνδεδεμένων δικτύων αντί να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με αυτούς, ο καθορισμός του 
στόχου συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 95
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που αναφέρονται στα άρθρα 2α 
έως 2η αναλαμβάνουν οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και 
συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό 
των τιμών.

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας των οποίων μνεία γίνεται στα 
άρθρα 2 α έως 2 η αναλαμβάνουν οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των 
τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας πρέπει να περιορίζονται σε θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο. Συνεπώς το άρθρο 
2 γ, παράγραφος 3, εδάφιο ζ πρέπει να διαγραφεί, καθόσον οι κανόνες για την εμπορία δεν 
αφορούν τέτοια θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο.
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Τροπολογία 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που αναφέρονται στα άρθρα 2α 
έως 2η αναλαμβάνουν οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και 
συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό 
των τιμών.

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας των οποίων μνεία γίνεται στα 
άρθρα 2 α έως 2 η αναλαμβάνουν οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό 
των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές 
εγκρίνουν αυτό το κόστος μόνον εάν είναι 
εύλογο και αναλογικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί το να υφίστανται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές τις ανεπιτηδειότητες αυτού του 
φορέα.

Τροπολογία 97
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που αναφέρονται στα άρθρα 2α 
έως 2η αναλαμβάνουν οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και 
συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό 

Το κόστος για τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας των οποίων μνεία γίνεται στα 
άρθρα 2 α έως 2 η αναλαμβάνουν οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό 
των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές 
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των τιμών. εγκρίνουν αυτό το κόστος μόνον εάν είναι 
εύλογο και αναλογικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί το να υφίστανται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές τις ανεπιτηδειότητες αυτού του 
φορέα.

Τροπολογία 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 η διαγράφεται
Περιφερειακή συνεργασία διαχειριστών

συστημάτων μεταφοράς
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για να συμβάλλουν στην 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1. 
Ειδικότερα, δημοσιεύουν ανά διετία 
περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα και 
δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις 
επενδύσεων με βάση το περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα.
Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς ενθαρρύνουν λειτουργικές 
διευθετήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
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βέλτιστη διαχείριση του δικτύου και 
προωθούν την ανάπτυξη χρηματιστηρίων 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασυνοριακή 
κατανομή δυναμικότητας μέσω 
σιωπηρών δημοπρασιών και την 
ενοποίηση μηχανισμών εξισορρόπησης 
και εφεδρικής ισχύος.
3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 
Το εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
συμπλήρωσή του, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2.
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δύναται να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ευρωπαϊκών κανόνων δεν εμποδίζει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να 
μην αρκούνται στις ελάχιστες απαιτήσεις και δεν τους εμποδίζει από του να προβαίνουν σε 
στενή συνεργασία με τους γείτονες. Ο ορισμός περιφερειών θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 
παγιοποίηση περιφερειακών αγορών και σε νέα ενδοευρωπαϊκά "σύνορα". Τούτο δεν έχει 
νόημα. Σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα η αξιοπιστία και οι διασυνοριακές ροές πρέπει στην 
πράξη να αντιμετωπίζονται σε συνολικό επίπεδο, όπως αναγνωρίζει η Ένωση Συντονισμού της 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (UCTE) στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με την επάρκεια 
της παραγωγής του Ιανουαρίου 2008.

Τροπολογία 99
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση
μηχανισμών εξισορρόπησης και 
εφεδρικής ισχύος.

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και, όπου τούτο είναι 
οικονομικώς αποδοτικό, προωθούν τη 
διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας 
μέσω σιωπηρών δημοπρασιών και του 
συμβατού των διασυνοριακών 
διευθετήσεων εξισορρόπησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας μέσω σιωπηρών δημοπρασιών και της ενοποίησης 
μηχανισμών εξισορρόπησης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά ακριβή και 
πολυσύνθετη λύση εν συγκρίσει προς τα οφέλη που αποκομίζει κανείς. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν λύσεις που 
βελτιστοποιούν διασυνοριακές διευθετήσεις.

Τροπολογία 100
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης και εφεδρικής 
ισχύος.

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
συντονισμένη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης και εφεδρικής 
ισχύος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας των δικτύων και της αγοράς είναι επιθυμητή 
για να επιτευχθεί ενοποιημένη αγορά ενεργείας, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να 
υπάρχουν πανομοιότυπες διευθετήσεις σε έκαστο κράτος μέλος. Ένα πρότυπο σχέδιο αγοράς θα 
απαιτήσει υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί και μπορεί τελικώς να μην 
είναι εφικτό. Τα χρηματιστήρια ενεργείας και οι σιωπηρές δημοπρασίες παρέχουν εναλλακτικές 
δυνατότητες για τη διαχείριση της διασυνοριακής εμπορίας, υπάρχουν όμως και άλλες 
δυνατότητες οι οποίες και δεν πρέπει να αποκλείονται.

Τροπολογία 101
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης και εφεδρικής 
ισχύος.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών ή ρητών 
δημοπρασιών τη διενέργεια των οποίων 
αποφασίζουν από κοινού οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς που συμμετέχουν
και την ενοποίηση μηχανισμών 
εξισορρόπησης και εφεδρικής ισχύος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι σιωπηρές δημοπρασίες συνιστούν οικονομικά αποτελεσματικό εργαλείο 
διασυνοριακής κατανομής δυναμικότητας, δεν είναι πάντοτε το αρμόζον, διότι δεν είναι 
εργαλείο προσαρμοσμένο στις αναδυόμενες περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής ενεργείας που 
περνούν σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς ούτε εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο διασυνοριακών 
ανταλλαγών ηλεκτρικής ενεργείας σε μακροχρόνια (μηνιαία ή ετήσια) βάση.
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Τροπολογία 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 
Το εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
συμπλήρωσή του, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δύναται να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
τον Οργανισμό.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οργάνωση της περιφερειακής συνεργασίας γίνεται εντός του Δικτύου. Το πώς 
πραγματοποιείται η συνεργασία και από ποια οργανωτικά επίπεδα διασφαλίζεται θα 
καθορίζεται στο καταστατικό του Δικτύου. Δεν απαιτείται ούτε είναι σκόπιμη η λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 103
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2 η – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 
Το εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
συμπλήρωσή του, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δύναται να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
τον Οργανισμό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αγορές πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας πλήρως 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς και η γεωγραφική τους έκταση δεν πρέπει να καθοριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 104
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2η – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

3. Με σκοπό την κατάρτιση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς, η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες είναι δυνατόν 
να ορίζεται από την Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες 
περιφερειακές δομές συνεργασίας. Το εν 
λόγω μέτρο, που προβλέπεται για την 
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αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία που έχει ήδη προχωρήσει δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Τροπολογία 105
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 2η – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή 
μόνον κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
κράτη μέλη εντός της γεωγραφικής 
περιοχής. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 
παράγραφος 2.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη εντός της περιοχής γνωρίζουν όχι μόνον τις υφιστάμενες διασυνδέσεις μεταξύ 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ενέργειας αλλά και την ικανότητα προσφοράς ενέργειας 
και τα επίπεδα ζήτησης στις γειτονικές χώρες.
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Τροπολογία 106
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 2η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2η α
Τεχνική συνεργασία μεταξύ διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς της Κοινότητας 

και τρίτων χωρών
1. Η τεχνική συνεργασία μεταξύ 
κοινοτικών διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς τρίτης χώρας 
παρακολουθείται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές·
2. Εάν κατά τη διάρκεια της τεχνικής 
συνεργασίας παρουσιασθούν 
ασυμβατότητες με τους κανόνες και τους 
κωδικούς που θεσπίζει ο Οργανισμός, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή ζητεί διευκρίνιση 
από τον Οργανισμό.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν ορίζει ρητώς πώς θα διενεργείται η συνεργασία με τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τρίτης χώρας σε τεχνικό επίπεδο.

Τροπολογία 107
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων 
μία έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 
250 MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί 
πέντε έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά 
μονάδα τα οποία είναι αναγκαία για να 
επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές 
αποφάσεις κατανομής φορτίου και η 
συμπεριφορά των ανταγωνιστών κατά τις 
προσφορές στα χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις δημοπρασίες 
για δυναμικότητα διασύνδεσης, τις 
αγορές εφεδρικής ισχύος και τις 
εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές. Στις 
ανά μονάδα και ανά ώρα καταχωρούμενες 
πληροφορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, τα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής και 
τις δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αυτών των δεσμευμένων εφεδρειών σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων 
μία έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 
250 MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί 
πέντε έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά 
μονάδα για κάθε εγκατάσταση με 
εγκατεστημένη δυναμικότητα άνω των 
100 MW μικτά. Στις ανά μονάδα και ανά 
ώρα καταχωρούμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
δεδομένα σχετικά με τη διαθέσιμη 
δυναμικότητα παραγωγής και τις 
δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση όλων των δεδομένων που χρειάζονται για την ανασύνθεση της λήψης αποφάσεων 
των εγκαταστάσεων παραγωγής ή της στρατηγικής προσφορών είναι σχεδόν αδύνατη. Εκτός 
αυτού μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων παραγωγής 
έναντι των ανεξάρτητων εμπόρων ενέργειας (χωρίς δική τους δυναμικότητα παραγωγής), 
καθώς αρκείται στο να επιτάσσει στις εταιρείες παραγωγής την υποχρέωση διατήρησης 
δεδομένων, πράγμα αδικαιολόγητο, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί μόνο μέρος της συνολικής 
προσφοράς στην αγορά. 
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Τροπολογία 108
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων 
μία έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 
250 MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί 
πέντε έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά 
μονάδα τα οποία είναι αναγκαία για να 
επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές 
αποφάσεις κατανομής φορτίου και η 
συμπεριφορά των ανταγωνιστών κατά τις 
προσφορές στα χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις δημοπρασίες 
για δυναμικότητα διασύνδεσης, τις 
αγορές εφεδρικής ισχύος και τις 
εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές. Στις 
ανά μονάδα και ανά ώρα καταχωρούμενες 
πληροφορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, τα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής και 
τις δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αυτών των δεσμευμένων εφεδρειών σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων 
μία έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 
250 MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί 
πέντε έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά 
μονάδα για κάθε εγκατάσταση με 
εγκατεστημένη δυναμικότητα άνω των 
100 MW μικτά. Στις ανά μονάδα και ανά 
ώρα καταχωρούμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
δεδομένα σχετικά με τη διαθέσιμη 
δυναμικότητα παραγωγής και τις 
δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση όλων των δεδομένων που χρειάζονται για την ανασύνθεση της λήψης αποφάσεων 
των εγκαταστάσεων παραγωγής ή της στρατηγικής προσφορών είναι σχεδόν αδύνατη. Εκτός 
αυτού μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων παραγωγής 
έναντι των ανεξάρτητων εμπόρων ενέργειας (χωρίς δική τους δυναμικότητα παραγωγής), 
καθώς αρκείται στο να επιτάσσει στις εταιρείες παραγωγής την υποχρέωση διατήρησης 
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δεδομένων, πράγμα αδικαιολόγητο, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί μόνο μέρος της συνολικής 
προσφοράς στην αγορά.

Τροπολογία 109
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων 
μία έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 
250 MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί 
πέντε έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά 
μονάδα τα οποία είναι αναγκαία για να 
επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές 
αποφάσεις κατανομής φορτίου και η 
συμπεριφορά των ανταγωνιστών κατά τις 
προσφορές στα χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις δημοπρασίες 
για δυναμικότητα διασύνδεσης, τις 
αγορές εφεδρικής ισχύος και τις 
εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές. Στις 
ανά μονάδα και ανά ώρα καταχωρούμενες 
πληροφορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, τα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής και 
τις δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αυτών των δεσμευμένων εφεδρειών σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.»

6. 6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή εκμεταλλεύονται 
μονάδες εκ των οποίων μία έχει 
εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 250 MWe
τηρούν στη διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής, της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και 
της Επιτροπής, επί πέντε έτη, όλα τα ωριαία 
δεδομένα για όλες τις μονάδες με 
εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 250 MWe. 
Στις ανά μονάδα και ανά ώρα καταχωρούμενες 
πληροφορίες περιλαμβάνονται τα δεδομένα 
σχετικά με τη διαθέσιμη δυναμικότητα 
παραγωγής και τις δεσμευμένες με συμβάσεις 
εφεδρείες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πρακτικά αδύνατο να τηρούνται όλα τα δεδομένα οποία είναι αναγκαία για να 
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επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις κατανομής φορτίου και η συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών κατά τις προσφορές στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Επιπλέον, η 
προτεινόμενη διάταξη θα μεταχειριζόταν κατά διαφορετικό τρόπο τις εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής και τους ανεξάρτητους εμπόρους, αφού θα ζητούσε μόνο από τις εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής να τηρούν στη διάθεση των ρυθμιστικών αρχών όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την επαλήθευση της συμπεριφοράς τους στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής 
ενέργειας και των επιχειρησιακών αποφάσεων κατανομής.

Τροπολογία 110
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 
προστίθενται τα εξής εδάφια:
"
Οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τη 
διαχείριση της συμφόρησης στα εθνικά 
συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
γραμμές διασύνδεσης.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν τις δικές τους διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας, προς έγκριση στις 
ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν."

Or. en

(Τροποποιεί το υπάρχον άρθρο 6, παράγραφος 1 του κανονισμού 1228/2003 προσθέτοντας 2 
νέα εδάφια)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1228/2003 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
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υλοποίηση.

Τροπολογία 111
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο άρθρο 6 εγγράφεται η εξής 
παράγραφος 1 α:
"1 α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις γραμμές 
διασύνδεσης.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν τις δικές τους διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας, προς έγκριση στις 
ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν."

Or. en

(Προσθέτει νέα παράγραφο 1 α στο άρθρο 6 του κανονισμού 1228/2003/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1228/2003 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
υλοποίηση.
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Τροπολογία 112
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο άρθρο 6 εγγράφεται η εξής 
παράγραφος 1 α:
"1 α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις γραμμές 
διασύνδεσης.
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν τις δικές τους διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας, προς έγκριση στις 
ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν."

Or. en

(Προσθέτει νέα παράγραφο 1 α στο άρθρο 6 του κανονισμού 1228/2003/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
χρειάζεται να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1228/2003 για να εξασφαλίζεται 
αποτελεσματική υλοποίηση.

Τροπολογία 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο άρθρο 6 προστίθεται η εξής 
παράγραφος 1α:
"1 α. Οι ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις γραμμές 
διασύνδεσης.

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 1 α στο άρθρο 6 του κανονισμού 1228/2003/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1228/2003 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
υλοποίηση.

Τροπολογία 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) Στο άρθρο 6 προστίθεται η εξής 
παράγραφος 1 β:
"1 β. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν τις δικές τους διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας και της κατανομής των 
εσόδων συμφόρησης, προς έγκριση στις 
ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν."

Or. en
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(Προσθήκη νέας παραγράφου 1 β στο άρθρο 6 του κανονισμού 1228/2003/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1228/2003 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
υλοποίηση.

Τροπολογία 115
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, κατά σειρά προτεραιότητας:

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
εγγράφονται σε χωριστό λογαριασμό και 
χρησιμοποιούνται για:

α) για να εξασφαλίζεται η πραγματική 
διαθεσιμότητα της κατανεμημένης 
δυναμικότητας·

α) έργα προς ενδυνάμωση του δικτύου τα 
οποία εγκρίνει ο Οργανισμός·

β) για επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να 
διατηρηθεί ή να αυξηθεί η δυναμικότητα
διασύνδεσης.

β) επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να 
διατηρηθεί ή να αυξηθεί η δυναμικότητα 
διασύνδεσης.

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα τοποθετούνται 
σε χωριστό λογαριασμό, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για 
αυτούς τους σκοπούς. Στην περίπτωση 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος, 
τυχόν υπόλοιπο εσόδων μετά την 
εφαρμογή των υπό α) και β) 
προβλεπομένων διατηρούνται σε χωριστό 
λογαριασμό από τον ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στα στοιχεία 
α) και β) του πρώτου εδαφίου.»
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Or. it

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να προβαίνει κανείς σε διαχείριση της συμφόρησης για να ενδυναμώνει το δίκτυο 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – πρώτη περίοδος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, κατά σειρά προτεραιότητας:

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης και 
τα τέλη συμφόρησης χρησιμοποιούνται 
για τους ακόλουθους σκοπούς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εσόδων από τέλη συμφόρησης χρειάζεται να ορίζεται σαφώς στον κανονισμό 
1228/2003 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική υλοποίηση.

Τροπολογία 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – πρώτη περίοδος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, κατά σειρά προτεραιότητας:

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να τίθεται προτεραιότητα για την κατανομή των εσόδων, καθόσον η ιδεώδης 
μέθοδος κατανομής εξαρτάται από τη φύση της διάρθρωσης του δικτύου και τις δυνατές 
"στενώσεις".

Τροπολογία 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) για επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να 
διατηρηθεί ή να αυξηθεί η δυναμικότητα 
διασύνδεσης.

β) για επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να 
διατηρηθεί ή να αυξηθεί η δυναμικότητα 
διασύνδεσης, συγκεκριμένα εκείνες που 
καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη ευφυών 
διασυνδεδεμένων δικτύων και την 
ενσωμάτωση τόσο της μεγάλης κλίμακας 
ανανεώσιμης ενεργείας όσο και της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενεργείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμμορφούται προς την υφιστάμενη πολιτική της Ένωσης υπέρ της 
αποδοτικής χρήσεως της ενεργείας και των ανανεωσίμων μορφών ενεργείας

Τροπολογία 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ως έσοδο που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από τις ρυθμιστικές αρχές των 
κρατών μελών όταν εγκρίνουν τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων του δικτύου και/ή όταν 
εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης 
των τιμολογίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά διατάξεως που είχε διαγραφεί από τον κανονισμό 1228/2003.

Τροπολογία 120
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ως έσοδο που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από τις ρυθμιστικές αρχές όταν 
εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των τιμολογίων του δικτύου 
και/ή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο 
τροποποίησης των τιμολογίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που προέρχεται από 
τη εξάλειψη της δυνατότητας να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των τιμολογίων.
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Τροπολογία 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) για σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης, μέτρα έχοντα σχέση με 
τη ζήτηση όπως μετατόπιση φορτίου και 
αντίρροπες ανταλλαγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης πιθανότατα θα ενθαρρύνουν τους φορείς 
εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενεργείας να αναπτύξουν παραγωγική ικανότητα σε περιοχές 
πλησίον των καταναλωτών και να αποφεύγουν δυνάμει στενώσεις στη μεταφορά φορτίου. Η 
μετατόπιση φορτίου είναι θεμελιώδης στόχος διαχείρισης στην πλευρά της ζήτησης καθόσον 
μεταβάλλει τη μορφή που έχει η χρήση της ηλεκτρικής ενεργείας ώστε σε χρονικές περιόδους 
αιχμής η χρήση ενεργείας μετατοπίζεται σε περιόδους χαμηλής κίνησης. Τέλος αντίρροπες 
ανταλλαγές σημαίνει ότι η υπηρεσία αποστολής ευνοεί ροές ηλεκτρικής ενεργείας στην αντίθετη 
κατεύθυνση από τις κύριες ροές οι οποίες φέρουν τη συμφόρηση του συστήματος.

Τροπολογία 122
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα τοποθετούνται 
σε χωριστό λογαριασμό, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για 
αυτούς τους σκοπούς. Στην περίπτωση 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος, 

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τρόπον 
αποτελεσματικό για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου πριν από το τέλος του 
έτους εντός του οποίου 
πραγματοποιήθηκαν, τα έσοδα 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που 
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τυχόν υπόλοιπο εσόδων μετά την 
εφαρμογή των υπό α) και β) 
προβλεπομένων διατηρούνται σε χωριστό 
λογαριασμό από τον ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στα στοιχεία
α) και β) του πρώτου εδαφίου.»

ορίζεται στο γ) ανωτέρω."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που προέρχεται από 
τη εξάλειψη της δυνατότητας να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των τιμολογίων.

Τροπολογία 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα τοποθετούνται 
σε χωριστό λογαριασμό, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για αυτούς 
τους σκοπούς. Στην περίπτωση 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος, 
τυχόν υπόλοιπο εσόδων μετά την 
εφαρμογή των υπό α) και β) 
προβλεπομένων διατηρούνται σε χωριστό 
λογαριασμό από τον ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στα στοιχεία 
α) και β) του πρώτου εδαφίου.»

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα τοποθετούνται 
σε χωριστό λογαριασμό, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για αυτούς 
τους σκοπούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας με έναν πλήρη διαχωρισμό ιδιοκτησίας το τμήμα περί ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος πρέπει να διαγραφεί από το παρόν εδάφιο.

Τροπολογία 124
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα τοποθετούνται 
σε χωριστό λογαριασμό, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για 
αυτούς τους σκοπούς. Στην περίπτωση 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος, 
τυχόν υπόλοιπο εσόδων μετά την 
εφαρμογή των υπό α) και β) 
προβλεπομένων διατηρούνται σε χωριστό 
λογαριασμό από τον ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος, μέχρις ότου 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στα στοιχεία 
α) και β) του πρώτου εδαφίου.»

Εάν τα έσοδα δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα έσοδα μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη από τις ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν η μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων του 
δικτύου και/ή όταν εξετάζουν το 
ενδεχόμενο τροποποίησης των 
τιμολογίων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα συμφόρησης πρέπει κατά κύριον λόγο να χρησιμοποιούνται προς μεγιστοποίηση της 
διαθέσιμης ικανότητας και ανάπτυξης νέας υποδομής προς ανακούφιση της συμφόρησης. 
Ωστόσο πρέπει να αναγνωρίζεται ότι δεν θα ήταν αποδοτικό ή πραγματοποιήσιμο να αρθεί 
πάσα συμφόρηση στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Κατά συνέπεια ο κανονισμός πρέπει να διατηρεί την 
επιλογή επιστροφής εσόδων στους καταναλωτές υπό τη μορφή χαμηλότερων τιμών αλλά μόνον 
ως ύστατη λύση και εάν τούτο εγκριθεί από τον Οργανισμό.
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Τροπολογία 125
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι νέες γραμμές διασύνδεσης συνεχούς 
ρεύματος μεταξύ κρατών μελών είναι 
δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να 
εξαιρούνται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις του άρθρου 6 
παράγραφος 6 του κανονισμού 1228/2003 
και των άρθρων 8, 20 και του άρθρου 23 
παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. Οι νέες γραμμές διασύνδεσης συνεχούς 
ρεύματος μεταξύ κρατών μελών είναι 
δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να 
εξαιρούνται, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 10 ετών, από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παράγραφος 6 του 
κανονισμού 1228/2003 και των άρθρων 8, 
20 και του άρθρου 23 παράγραφοι 2, 3 και 
4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος των επενδύσεων που απαιτούνται για νέες 
διασυνδέσεις καθώς και για σημαντικές αυξήσεις της δυναμικότητας σε υφιστάμενες γραμμές 
διασύνδεσης, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να εγγράφεται επαρκώς μακρά περίοδος για την 
απόσβεση των ως άνω επενδύσεων.

Τροπολογία 126
Gabriele Albertini

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι νέες γραμμές διασύνδεσης συνεχούς 
ρεύματος μεταξύ κρατών μελών είναι 
δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να 
εξαιρούνται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις του άρθρου 6 
παράγραφος 6 του κανονισμού 1228/2003 

1. Οι νέες γραμμές διασύνδεσης συνεχούς 
ρεύματος μεταξύ κρατών μελών είναι 
δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να 
εξαιρούνται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις του άρθρου 6, 
παράγραφος 6 του κανονισμού 1228/2003 
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και των άρθρων 8, 20 και του άρθρου 23 
παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

και των άρθρων 8, 10, 20 και 22 γ, 
παράγραφοι 4, 5 και 6 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα εκδοχή των προτάσεων της Επιτροπής εκτείνει τις διατάξεις εξαίρεσης στο 
προσφάτως προταθέν άρθρο 8 της οδηγίας ηλεκτρικής ενεργείας περί ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλίζεται άψογη ερμηνεία της προδιαγραφής, πρέπει να 
αποσαφηνισθεί η επέκταση της εξαίρεσης στο άρθρο 10 (το οποίο επιβάλλει την επιλογή 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος υπό τον όρο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού).

Οι παραπομπές στα άρθρα της περί ηλεκτρικής ενεργείας οδηγίας προσαρμόζονται στην 
αναθεωρημένη οδηγία 2003/54.

Τροπολογία 127
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, σε γραμμές 
διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος, 
υπό τον όρο ότι το κόστος και οι κίνδυνοι 
της συγκεκριμένης επένδυσης είναι 
ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση με το κόστος 
και τους κινδύνους που διαπιστώνονται 
συνήθως κατά τη διασύνδεση δύο 
γειτονικών εθνικών συστημάτων 
μεταφοράς με γραμμή διασύνδεσης 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
γραμμές διασύνδεσης εναλλασσόμενου 
ρεύματος, υπό τον όρο ότι το κόστος και οι 
κίνδυνοι της συγκεκριμένης επένδυσης 
είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση με το 
κόστος και τους κινδύνους που 
διαπιστώνονται συνήθως κατά τη 
διασύνδεση δύο γειτονικών εθνικών 
συστημάτων μεταφοράς με γραμμή 
διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος, ώστε να 



PE404.668v01-00 106/129 AM\717090EL.doc

EL

παρέχεται η δυνατότητα για περισσότερο ανοικτό χαρακτήρα στην αγορά.

Τροπολογία 128
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, η 
Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση με 
την οποία ζητεί από τον Οργανισμό να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η 
προθεσμία αυτή αρχίζει την επαύριο της 
παραλαβής της κοινοποίησης. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες, η προθεσμία δύο μηνών 
επιτρέπεται να παραταθεί κατά δύο 
επιπλέον μήνες. Η προθεσμία αυτή 
αρχίζει την επαύριο της παραλαβής του 
συνόλου των προσθέτων πληροφοριών. Η 
προθεσμία δύο μηνών είναι επίσης 
δυνατόν να παραταθεί με τη συναίνεση και 
των δύο, Επιτροπής και Οργανισμού. Εάν 
οι πληροφορίες που ζητήθηκαν δεν 
διαβιβαστούν εντός της προθεσμίας που 
τάχθηκε στο αίτημα πρόσθετων 
πληροφοριών, θεωρείται ότι η κοινοποίηση 
ανακλήθηκε, εκτός εάν, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας, η προθεσμία παραταθεί με 
την συναίνεση και των δύο, Επιτροπής και 
Οργανισμού, ή ο Οργανισμός, με δεόντως 
αιτιολογημένη δήλωση, πληροφορήσει την 
Επιτροπή ότι θεωρεί την κοινοποίηση 
πλήρη.

6. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, η 
Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση με 
την οποία ζητεί από τον Οργανισμό ή την 
αρμόδια αρχή να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφαση χορήγησης 
εξαίρεσης. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την 
επαύριο της παραλαβής της κοινοποίησης. 
Η προθεσμία δύο μηνών είναι επίσης 
δυνατόν να παραταθεί με τη συναίνεση και 
των δύο, Επιτροπής και Οργανισμού ή της 
αρμόδιας αρχής. Εάν οι πληροφορίες που 
ζητήθηκαν δεν διαβιβαστούν εντός της 
προθεσμίας που τάχθηκε στο αίτημα 
πρόσθετων πληροφοριών, θεωρείται ότι η 
κοινοποίηση ανακλήθηκε, εκτός εάν, πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας, η προθεσμία 
παραταθεί με την συναίνεση και των δύο, 
Επιτροπής και Οργανισμού, ή ο 
Οργανισμός, με δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση, πληροφορήσει την Επιτροπή ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη.

Ο Οργανισμός συμμορφώνεται με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει ή 
να ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης 
εντός τεσσάρων μηνών και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά.

Ο Οργανισμός ή η αρμόδια αρχή 
συμμορφώνεται με την απόφαση της 
Επιτροπής να τροποποιήσει ή να 
ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης εντός 
τεσσάρων μηνών και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά.
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Η Επιτροπή τηρεί την εμπιστευτικότητα 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Επιτροπή τηρεί την εμπιστευτικότητα 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Απόφαση εξαίρεσης που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή παύει να παράγει 
αποτελέσματα δύο έτη μετά από την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε δεν έχει 
αρχίσει η κατασκευή της γραμμής 
διασύνδεσης, και πέντε έτη μετά την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε η γραμμή 
διασύνδεσης δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η περίοδος εντός της οποίας η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση εξαίρεσης πρέπει να 
περιορίζεται κατ' ανώτατο σε δύο μήνες, χωρίς να έχει η Επιτροπή τη διακριτική ευχέρεια να 
την παρατείνει, ώστε να αποφεύγονται οιεσδήποτε αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να έχουν 
αποτέλεσμα στην οικονομική πτυχή του έργου.

Οι προτεινόμενες λήξεις της προθεσμίας (δύο ή πέντε έτη, εάν δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση του 
έργου και εάν το έργο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία) δεν μπορούν είναι αποδεκτές, καθόσον τα 
έργα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία 129
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, η 
Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση με 
την οποία ζητεί από τον Οργανισμό να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η 
προθεσμία αυτή αρχίζει την επαύριο της 
παραλαβής της κοινοποίησης. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, 
η προθεσμία δύο μηνών επιτρέπεται να 
παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες. Diese 

6. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, η 
Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση με 
την οποία ζητεί από τον Οργανισμό να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφαση χορήγησης εξαίρεσης. Η 
προθεσμία αυτή αρχίζει την επαύριο της 
παραλαβής της κοινοποίησης. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, 
η προθεσμία δύο μηνών επιτρέπεται να 
παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες. Αυτή 
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Frist beginnt am Tag nach dem Eingang 
der vollständigen zusätzlichen 
Informationen. Η προθεσμία δύο μηνών 
είναι επίσης δυνατόν να παραταθεί με τη 
συναίνεση και των δύο, Επιτροπής και 
Οργανισμού. Εάν οι πληροφορίες που 
ζητήθηκαν δεν διαβιβαστούν εντός της 
προθεσμίας που τάχθηκε στο αίτημα 
πρόσθετων πληροφοριών, θεωρείται ότι η 
κοινοποίηση ανακλήθηκε, εκτός εάν, πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας, η προθεσμία 
παραταθεί με την συναίνεση και των δύο, 
Επιτροπής και Οργανισμού, ή ο 
Οργανισμός, με δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση, πληροφορήσει την Επιτροπή ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη. Ο 
Οργανισμός συμμορφώνεται με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει ή 
να ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης 
εντός τεσσάρων μηνών και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή τηρεί την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών. Απόφασης 
εξαίρεσης που έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή παύει να παράγει 
αποτελέσματα δύο έτη μετά από την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε δεν έχει 
αρχίσει η κατασκευή της γραμμής 
διασύνδεσης, και πέντε έτη μετά την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε η γραμμή 
διασύνδεσης δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

η προθεσμία αρχίζει την επαύριο της 
λήψης της πλήρους πρόσθετης 
πληροφόρησης. Η προθεσμία δύο μηνών 
είναι επίσης δυνατόν να παραταθεί με τη 
συναίνεση και των δύο, Επιτροπής και
Οργανισμού. Εάν οι πληροφορίες που 
ζητήθηκαν δεν διαβιβαστούν εντός της 
προθεσμίας που τάχθηκε στο αίτημα 
πρόσθετων πληροφοριών, θεωρείται ότι η 
κοινοποίηση ανακλήθηκε, εκτός εάν, πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας, η προθεσμία 
παραταθεί με την συναίνεση και των δύο, 
Επιτροπής και Οργανισμού, ή ο 
Οργανισμός, με δεόντως αιτιολογημένη 
δήλωση, πληροφορήσει την Επιτροπή ότι 
θεωρεί την κοινοποίηση πλήρη. Ο 
Οργανισμός συμμορφώνεται με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει ή 
να ανακαλέσει την απόφαση εξαίρεσης 
εντός τεσσάρων μηνών και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή τηρεί την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. de

Τροπολογία 130
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Κανονισμός 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απόφασης εξαίρεσης που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή παύει να παράγει 

Απόφαση εξαίρεσης που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή παύει να παράγει 
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αποτελέσματα δύο έτη μετά από την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε δεν έχει 
αρχίσει η κατασκευή της γραμμής 
διασύνδεσης, και πέντε έτη μετά την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε η γραμμή 
διασύνδεσης δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

αποτελέσματα τρία έτη μετά από την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε δεν έχει 
αρχίσει η κατασκευή της γραμμής 
διασύνδεσης, και επτά έτη μετά την 
έγκρισή της, εάν μέχρι τότε η γραμμή 
διασύνδεσης δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Or. ro

Τροπολογία 131
Gabriele Albertini

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Εάν προβαίνουν σε ανασκόπηση της 
χορηγηθείσας εξαίρεσης υπό συνθήκες 
των οποίων μνεία γίνεται στην 
παράγραφο 8, οι αρμόδιοι φορείς 
διαβουλεύονται με τον αιτούντα και 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
καθυστερήσεις λόγω διοικητικών 
στοιχείων ή νομικών ενεργειών, 
ανωτέρας βίας και οιασδήποτε αιτίας που 
σχετίζεται με την απόφαση και δεν 
υπόκειται στον έλεγχο ή τη βούληση του 
αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην παραβλάπτεται η άψογη ανάπτυξη της επένδυσης, πρέπει να ορισθούν ειδικά 
κριτήρια για την ανασκόπηση της απόφασης εξαίρεσης. Σε πολυσύνθετες επενδύσεις η αλυσίδα 
επικινδυνότητας των επενδύσεων μπορεί συχνά να περιλαμβάνει πλείονες εξελίξεις που 
επέρχονται κατά τρόπο συντονισμένο και μπορεί καθυστερήσεις συχνά να προέρχονται από 
χρονικά παρατεταμένες διοικητικές και άλλες διαδικασίες τις οποίες δεν ελέγχει ο χορηγός του 
έργου.
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Τροπολογία 132
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να 
καθορίσει τη διαδικασία που τηρείται για 
την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5. 
Το εν λόγω μέτρο, που προβλέπεται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
συμπλήρωσή του, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού του άρθρου έχουν ήδη οριστεί επαρκώς στον ορισμό, 
επομένως δεν χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες μέσω κατευθυντήριων γραμμών επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να καθορίσει τη 
διαδικασία που τηρείται για την εφαρμογή 

7. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να καθορίσει τη 
διαδικασία που τηρείται για την εφαρμογή 
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των παραγράφων 4 και 5. Το εν λόγω 
μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.»

των παραγράφων 4 και 5. Το εν λόγω 
μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκρίνονται 
με βάση την κανονιστική διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις προσαρμογές που ενδεχομένως θα 
χρειαστούν.

Τροπολογία 134
Gabriele Albertini

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Οι παρεκκλίσεις τις οποίες προβλέπει 
το άρθρο 7, παράγραφος 1 εφαρμόζονται 
αυτομάτως για τις παρεκκλίσεις που 
χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού 1228/2003 την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι διακρίσεις ανάμεσα στις νέες επενδύσεις δυνάμει του καθεστώτος 
εξαίρεσης. Εξαιρέσεις από την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα που έχουν ήδη χορηγηθεί έχουν 
ήδη ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός 1228/2003. Προς αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και ατέρμονης διαδικασίας για εξαιρέσεις που έχουν 
χορηγηθεί μέχρι τούδε χρειάζεται να εκτείνονται ρητώς οι εν ισχύι αποφάσεις εξαίρεσης που 
έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού 1228/2003 στο προσφάτως προτεινόμενο 
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άρθρο 8 της οδηγίας 2003/54 (διαχωρισμός ιδιοκτησιακών σχέσεων).

Τροπολογία 135
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Οι παρεκκλίσεις τις οποίες προβλέπει 
το άρθρο 7, παράγραφος 1 εφαρμόζονται 
αυτομάτως για τις παρεκκλίσεις που 
χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού 1228/2003 την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι διακρίσεις ανάμεσα στις νέες επενδύσεις δυνάμει του καθεστώτος 
εξαίρεσης. Εξαιρέσεις από την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα που έχουν ήδη χορηγηθεί έχουν 
ήδη ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός 1228/2003.

Τροπολογία 136
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7 -α:

«Άρθρο 7 -α

Άρση διοικητικών φραγμών προς αύξηση 
της δυναμικότητας
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Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
ανασκόπηση των διαδικασιών τους με 
στόχο να προσδιορίσουν και άρουν τους 
διοικητικούς φραγμούς για να αυξηθούν 
τα ποσά δυναμικότητας γραμμής 
διασύνδεσης. Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τα τμήματα του 
διασυνδεδεμένου δικτύου που πρέπει να 
ενισχυθούν για να αυξηθεί το συνολικό 
επίπεδο δυναμικότητας γραμμής 
διασύνδεσης σύμφωνα με τον στόχο 
ευρείας ενοποίησης της αγοράς."

Or. en

Αιτιολόγηση

H έλλειψη διασυνοριακής δυναμικότητας συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην πορεία προς 
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών. Για να τονωθεί η αύξηση της διασυνοριακής 
δυναμικότητας τα κράτη μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν δέσμευση να αυξήσουν τη δυναμικότητα 
και να προσδιορίσουν και άρουν διοικητικά εμπόδια που ορθώνονται στην επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Τροπολογία 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 7 a διαγράφεται
Αγορές λιανικής

Για να διευκολυνθεί η ανάδυση 
διασυνοριακών αγορών λιανικής σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα 
που να λειτουργούν εύρυθμα και με 
διαφάνεια, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των διαχειριστών συστημάτων διανομής, 
των επιχειρήσεων προμήθειας και των 
πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
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άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, 
καθορίζονται στις συμβατικές ρυθμίσεις, 
τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους 
κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και 
εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων.
Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, 
στοχεύουν στην εναρμόνιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την εναρμόνιση λιανικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 
διαγραφούν ή να εκφρασθούν αποκλειστικά στην πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 
2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(COM(2007)0528τελικό). Η πρόταση για διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
πρόσβασης στα δίκτυα (COM(2007)531) πρέπει να επικεντρώνεται στις αγορές χονδρικής και 
την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Τροπολογία 138
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η ανάδυση 
διασυνοριακών αγορών λιανικής σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα που 
να λειτουργούν εύρυθμα και με διαφάνεια, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ρόλοι 
και οι αρμοδιότητες των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των επιχειρήσεων 
προμήθειας και των πελατών και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, άλλων συμμετεχόντων 
στην αγορά, καθορίζονται στις συμβατικές 
ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, 

Για να διευκολυνθεί η ανάδυση αγορών σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα που 
να λειτουργούν εύρυθμα και με διαφάνεια, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ρόλοι 
και οι αρμοδιότητες των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των επιχειρήσεων 
προμήθειας και των πελατών και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, άλλων συμμετεχόντων 
στην αγορά, καθορίζονται στις συμβατικές 
ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, 
τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και 
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τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και 
εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων.

εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων.

Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, 
στοχεύουν στην εναρμόνιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.»

Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για εναρμονισμένες διασυνοριακές λιανικές αγορές δεν είναι απαραίτητος για την 
ανάπτυξη εύρυθμων περιφερειακών και κοινοτικών αγορών χονδρικής που πρέπει να 
παραμείνουν η προτεραιότητα. Οι συνέπειες αυτού του ρυθμιστικού στόχου χρειάζεται να 
αποτιμηθούν πλήρως και να αναλυθούν προσεκτικά το κόστος και τα οφέλη, δεδομένου ότι 
είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει σημαντικό μη ανακτήσιμο κόστος που υπερβαίνει τα οφέλη.

Τροπολογία 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται,
στοχεύουν στην εναρμόνιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.

Οι εν λόγω κανόνες στοχεύουν στην 
προώθηση και διασφάλιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες. Οι 
κανόνες δημοσιοποιούνται μετά τον 
έλεγχό τους από τις ρυθμιστικές αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις αγορές λιανικής καθώς και για το πλαίσιο λειτουργίας μεταξύ άλλων για τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής παραμένουν υπεύθυνα τα κράτη μέλη .  
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Τροπολογία 140
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά περίπτωση, στις κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες παρέχουν τον ελάχιστο 
βαθμό εναρμόνισης που απαιτείται για 
την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού καθορίζονται 
επίσης: 

Διαγράφεται

a) οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 5· 
β) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 7α· 
γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες σύνδεσης που διέπουν τις σχέσεις 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
συνδεδεμένων πελατών·
δ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες διαλειτουργικότητας·
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας·
στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εξισορρόπηση και για την 
εφεδρική ισχύ με σκοπό την περαιτέρω 
ενοποίηση των αγορών εξισορρόπησης 
και εφεδρικής ισχύος·
ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες παροχής επενδυτικών κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης·
η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολική η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή την οποία επέφερε η διαδικασία 
επιτροπολογίας. Ιδίως όπου η Επιτροπή μπαίνει σε άγνωστο γι’ αυτήν πεδίο, η εξουσιοδότηση 
πρέπει να αναδιατυπωθεί πολύ ακριβέστερα ως προς το περιεχόμενο, το σκοπό και τις 
διαστάσεις. 

Τροπολογία 141
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά περίπτωση, στις κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες παρέχουν τον ελάχιστο 
βαθμό εναρμόνισης που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των στόχων του παρόντος 
κανονισμού καθορίζονται επίσης: 

(3) Κατά περίπτωση, στις μεμονωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 
παρέχουν τον ελάχιστο βαθμό εναρμόνισης 
που απαιτείται για την εκπλήρωση των 
στόχων του παρόντος κανονισμού 
καθορίζονται επίσης:

α) οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 5· 

α) οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 5· 

β) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 7α· 

β) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 7α· 

γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
σύνδεσης που διέπουν τις σχέσεις 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
συνδεδεμένων πελατών·

γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
σύνδεσης που διέπουν τις σχέσεις 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
συνδεδεμένων πελατών·

δ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
διαλειτουργικότητας·

δ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
διαλειτουργικότητας·

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας·
στ) στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εξισορρόπηση και για την 
εφεδρική ισχύ με σκοπό την περαιτέρω 

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
για την εξισορρόπηση και για την εφεδρική 
ισχύ με σκοπό - με την επιφύλαξη της 
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ενοποίηση των αγορών εξισορρόπησης και 
εφεδρικής ισχύος·

κατά προτεραιότητα εισαγωγής 
διασυνοριακού ενδοημερήσιου εμπορίου -
την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών
εξισορρόπησης και εφεδρικής ισχύος·

ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες 
παροχής επενδυτικών κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης·

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες παροχής επενδυτικών κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης·

η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολική η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή την οποία επέφερε η διαδικασία 
επιτροπολογίας. Ιδίως όπου η Επιτροπή μπαίνει σε άγνωστο γι’ αυτήν πεδίο (όπως το χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας), η εξουσιοδότηση πρέπει να αναδιατυπωθεί πολύ ακριβέστερα 
ως προς το περιεχόμενο, το σκοπό και τις διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της συμφόρησης που έχουν 
συγκροτηθεί και ισχύουν δυνάμει αυτού του άρθρου, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 
να εισαχθεί διασυνοριακά το ενδοημερήσιο εμπόριο.

Τροπολογία 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 7α·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την εναρμόνιση λιανικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 



AM\717090EL.doc 119/129 PE404.668v01-00

EL

διαγραφούν ή να εκφρασθούν αποκλειστικά στην πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 
2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(COM(2007)0528τελικό). Η πρόταση για διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
πρόσβασης στα δίκτυα (COM(2007)531) πρέπει να επικεντρώνεται στις αγορές χονδρικής και 
την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Τροπολογία 143
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 7α·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για εναρμονισμένες διασυνοριακές λιανικές αγορές δεν είναι απαραίτητος για την 
ανάπτυξη εύρυθμων περιφερειακών και κοινοτικών αγορών χονδρικής που πρέπει να 
παραμείνουν το επίκεντρο του παρόντος κανονισμού.  Προτάσεις για βέλτιστες πρακτικές είναι 
συχνά καλύτερες από ό,τι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές στον χώρο της λιανικής, ο οποίος 
αποτελεί εν πολλοίς θέμα για την επικουρικότητα.

Τροπολογία 144
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολική η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή την οποία επέφερε η διαδικασία 
επιτροπολογίας. Ιδίως όπου η Επιτροπή μπαίνει σε άγνωστο γι’ αυτήν πεδίο (όπως το χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας), η εξουσιοδότηση πρέπει να αναδιατυπωθεί πολύ ακριβέστερα 
ως προς το περιεχόμενο, το σκοπό και τις διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της συμφόρησης που έχουν 
συγκροτηθεί και ισχύουν δυνάμει αυτού του άρθρου, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 
να εισαχθεί διασυνοριακά το ενδοημερήσιο εμπόριο.

Τροπολογία 145
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί ό,τι αφορά την έκδοση "guidelines" ή "codes".

Τροπολογία 146
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (στ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εξισορρόπηση και για την 
εφεδρική ισχύ με σκοπό την περαιτέρω 
ενοποίηση των αγορών εξισορρόπησης και 
εφεδρικής ισχύος·

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες για την εξισορρόπηση και για την 
εφεδρική ισχύ με σκοπό - με την 
επιφύλαξη της κατά προτεραιότητα 
εισαγωγής διασυνοριακού ενδοημερήσιου 
εμπορίου -την περαιτέρω ενοποίηση των 
αγορών εξισορρόπησης και εφεδρικής 
ισχύος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι υπερβολική η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή την οποία επέφερε η διαδικασία 
επιτροπολογίας. Ιδίως όπου η Επιτροπή μπαίνει σε άγνωστο γι’ αυτήν πεδίο (όπως το χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας), η εξουσιοδότηση πρέπει να αναδιατυπωθεί πολύ ακριβέστερα 
ως προς το περιεχόμενο, το σκοπό και τις διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της συμφόρησης που έχουν 
συγκροτηθεί και ισχύουν δυνάμει αυτού του άρθρου, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 
να εισαχθεί διασυνοριακά το ενδοημερήσιο εμπόριο.

Τροπολογία 147
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες παροχής επενδυτικών κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων σημάτων 
γεωγραφικής διαφοροποίησης·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα λεγόμενα "locational signals" για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτονται ήδη στο 
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άρθρο 8, παρ. 2, ως εξουσιοδότηση.  Επιπλέον εξουσιοδότηση για έκδοση κατευθυντήριων 
γραμμών είναι επομένως άσκοπη. 

Τροπολογία 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για το άρθρο 2γ, παρ. 3, 
προβλέπεται στο άρθρο 2ε, παρ. 3. Καθώς οι υπόλοιπες κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στο άρθρο 8, παρ. 1,  μπορούν μόνο να τροποποιούνται από την Επιτροπή αλλά 
όχι να εκδίδονται, για λόγους συστηματικότητας πρέπει να διαγραφεί η αναφορά τους στο 
άρθρο 8. 

Τροπολογία 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, παράγραφος 3 δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.

Τροπολογία 150
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά περίπτωση και κατόπιν 
προτάσεως από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 2 ε, παράγραφος 1 η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές στους τομείς 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, 
παράγραφοι 3 και 5 εν είδει βάσεως για 
να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας το λεπτομερές 
σχέδιο τεχνικών κωδίκων του οποίου 
μνεία γίνεται στο άρθρο 2 γ, παράγραφος 
3 και το σχέδιο 10ετούς επενδυτικού 
προγράμματος του οποίου μνεία γίνεται 
στο άρθρο 2 γ, παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 ε, το άρθρο 8 πρέπει επίσης να 
παραπέμπει στη δυνατότητα να εγκριθούν "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" 
ακολουθώντας την αυτή διαδικασία όπως και για άλλες κατευθυντήριες γραμμές η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό. Τούτο επομένως απαιτεί την προσθήκη της παραγράφου 3 α στο 
παρόν άρθρο. Ο κατάλογος κατευθυντηρίων γραμμών στο παρόν άρθρο χρειάζεται να εξετασθεί 
ενδελεχώς υπό το φως των 11 τομέων.
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Τροπολογία 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα 
που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 
έως 3. Ενδεχομένως τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, 
σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6, προκειμένου, 
ειδικότερα, να περιληφθούν αναλυτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με όλες 
τις μεθόδους κατανομής της 
δυναμικότητας που εφαρμόζονται στην 
πράξη και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης της 
συμφόρησης εξελίσσονται κατά τρόπο 
που συνάδει με τους στόχους της 
εσωτερικής αγοράς. Εάν συντρέχει 
περίπτωση, στο πλαίσιο αυτών των 
τροποποιήσεων ορίζονται κοινοί κανόνες 
σχετικά με ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας 
και λειτουργίας για τη χρήση και την 
εκμετάλλευση δικτύου, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 2).

5. Ο Οργανισμός εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 2 δ α.

Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.
Κατά την έγκριση ή την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να παρέχουν τον ελάχιστο 
βαθμό εναρμόνισης που απαιτείται για 
την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού και να μην 
υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο.
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Κατά την έγκριση ή την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες έχει 
προβεί όσον αφορά τη συμμόρφωση των 
κανόνων τρίτων χωρών, οι οποίες 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, προς 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.
Η Επιτροπή, όταν εκδίδει για πρώτη 
φορά τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, μεριμνά ώστε να καλύπτονται 
με ένα μόνο σχέδιο μέτρου τουλάχιστον 
τα θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην 
παράγραφο 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια προς τη λογική ότι ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την 
ανάπτυξη και, μετά τη διεξαγωγή εκτενών διαβουλεύσεων, την έγκριση αυτών των 
κατευθυντηρίων γραμμών.

Τροπολογία 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει
κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που 
απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3. 
Ενδεχομένως τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις αρχές 
που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, 
προκειμένου, ειδικότερα, να περιληφθούν 
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με όλες τις μεθόδους κατανομής 
της δυναμικότητας που εφαρμόζονται στην 

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που 
απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3. 
Ενδεχομένως τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις αρχές 
που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, 
προκειμένου, ειδικότερα, να περιληφθούν 
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με όλες τις μεθόδους κατανομής 
της δυναμικότητας που εφαρμόζονται στην 
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πράξη και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης της 
συμφόρησης εξελίσσονται κατά τρόπο που 
συνάδει με τους στόχους της εσωτερικής 
αγοράς. Εάν συντρέχει περίπτωση, στο 
πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων 
ορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά με 
ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και 
λειτουργίας για τη χρήση και την 
εκμετάλλευση δικτύου, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 2).

πράξη και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης της 
συμφόρησης εξελίσσονται κατά τρόπο που 
συνάδει με τους στόχους της εσωτερικής 
αγοράς. Εάν συντρέχει περίπτωση, στο 
πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων 
ορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά με 
ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και 
λειτουργίας για τη χρήση και την 
εκμετάλλευση δικτύου, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 2).

Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
τροποποιούνται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Κατά την έγκριση ή την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να παρέχουν τον ελάχιστο 
βαθμό εναρμόνισης που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των στόχων του παρόντος 
κανονισμού και να μην υπερβαίνουν το 
απολύτως αναγκαίο.

Κατά την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να παρέχουν τον ελάχιστο 
βαθμό εναρμόνισης που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των στόχων του παρόντος 
κανονισμού και να μην υπερβαίνουν το 
απολύτως αναγκαίο.

Κατά την έγκριση ή την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί 
όσον αφορά τη συμμόρφωση των κανόνων 
τρίτων χωρών, οι οποίες αποτελούν μέρος 
του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας, προς τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές.

Κατά την τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί 
όσον αφορά τη συμμόρφωση των κανόνων 
τρίτων χωρών, οι οποίες αποτελούν μέρος 
του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας, προς τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές.

Η Επιτροπή, όταν εκδίδει για πρώτη 
φορά τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, μεριμνά ώστε να καλύπτονται 
με ένα μόνο σχέδιο μέτρου τουλάχιστον 
τα θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην 
παράγραφο 2.»

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκρίνονται 
με βάση την κανονιστική διαδικασία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί στις προσαρμογές που ενδεχομένως θα 
χρειαστούν.

Τροπολογία 153
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Το άρθρο 12, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την 
αρμοδιότητα να εξασφαλίζουν στην 
πράξη συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό παρέχοντας σε αυτές ή σε 
άλλες αρχές τη νομική αρμοδιότητα να 
εκδίδουν εντολές συμμόρφωσης και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 
1η Ιανουαρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. en

(Αλλάζει τη διατύπωση του άρθρου 12, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας η τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κανονισμού 1228/2003 εμφανίζει ανεπάρκειες λόγω 
μη υπάρξεως αποτελεσματικών κυρώσεων τις οποίες να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται χρήση στην πράξη των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών προς επιβολή του 
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νόμου για να τιμωρείται η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Τροπολογία 154
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Το άρθρο 12, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιστικές αρχές που ιδρύονται δυνάμει 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
έχουν την αρμοδιότητα να εξασφαλίζουν 
στην πράξη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό παρέχοντας σε αυτές 
ή σε άλλες αρχές τη νομική αρμοδιότητα 
να εκδίδουν εντολές συμμόρφωσης και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 
1η Ιανουαρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. en

(Αλλάζει τη διατύπωση του άρθρου 12, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003)

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κανονισμού 1228/2003 εμφανίζει 
ανεπάρκειες λόγω μη υπάρξεως αποτελεσματικών κυρώσεων τις οποίες να εφαρμόζουν τα
κράτη μέλη. Το φόρουμ ηλεκτρικής ενέργειας της Φλωρεντίας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για 
τον περιορισμένο βαθμό στον οποίον χρησιμοποιούν οι ρυθμιστικές αρχές τις εξουσίες τους για 
να επιβάλλουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού. Σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, οι δε ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν στην πράξη την εξουσία επιβολής του 
νόμου την οποία έχουν. 
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