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Τροπολογία 38
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – 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 αέριο 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, επειδή 
είναι ανεπαρκές το ισχύον νομικό πλαίσιο.

3) Ωστόσο, δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί σε όλες τις 
εταιρίες που υπάρχουν σε όλα τα κράτη 
μέλη το δικαίωμα να πωλεί αέριο 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, επειδή είναι ανεπαρκές το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

H διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δίνει την εντύπωση ότι τα προβλήματα ανταγωνισμού 
που αναφέρει η Επιτροπή υφίστανται σε όλα τα κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν τελευταία από την 
Eurostat καταδεικνύουν ότι το 2005 η ΕΕ 
των 27 κρατών μελών εξαρτάτο κατά 
57.7% από εισαγωγές φυσικού αερίου. 
Μολονότι η παραγωγή φυσικού αερίου 
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στην ΕΕ των 27 κρατών μελών παρέμεινε 
σχετικά σταθερή κατά την περίοδο 1995-
2005, η εσωτερική κατανάλωση φυσικού 
αερίου αυξήθηκε κατά 33%, και η ανάγκη 
αυτή καλύφθηκε με αύξηση κατά 77% 
στις εισαγωγές φυσικού αερίου. Εκτός 
από τη Δανία και τις Kάτω Xώρες, οι 
οποίες είναι οι μόνες χώρες που εξάγουν 
φυσικό αέριο, και τη Mεγάλη Bρετανία, 
τη Ρουμανία και την Πολωνία, χώρες οι 
οποίες σημειώνουν ποσοστά εξάρτησης 
από το φυσικό αέριο της τάξεως του 10%, 
30% και 70% αντιστοίχως, τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη παρουσιάζουν ενεργειακή 
εξάρτηση της τάξεως του 80% σε ό,τι 
αφορά το φυσικό αέριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Tα στατιστικά αυτά στοιχεία επιβάλλονται για να δοθεί μία εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς 
φυσικού αερίο, καθώς και της εξάρτησης των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές 
φυσικού αερίου.

Τροπολογία 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine,
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» 
τονίσθηκε η σημασία της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και 
της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού 
για όλες τις εγκατεστημένες στην 
Κοινότητα εταιρείες αερίου. Η 
ανακοίνωση σχετικά με την εσωτερική 
αγορά ενέργειας και η τελική έκθεση 
σχετικά με την έρευνα του ανταγωνισμού 

4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
«Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» 
τονίσθηκε η σημασία της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και 
της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού 
για όλες τις εγκατεστημένες στην 
Κοινότητα εταιρείες αερίου. Η 
ανακοίνωση σχετικά με την εσωτερική 
αγορά ενέργειας κατέδειξε ότι οι 
υφιστάμενοι κανόνες και μέτρα δεν 
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στον κλάδο κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι 
κανόνες και μέτρα δεν παρέχουν το 
αναγκαίο πλαίσιο για την επίτευξη του 
στόχου μιας εύρυθμα λειτουργούσας 
εσωτερικής αγοράς.

παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για την 
επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Από
την άλλη πλευρά, η τελική έκθεση 
σχετικά με την έρευνα του ανταγωνισμού 
στον κλάδο και η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε για να 
στηρίξει την τρίτη δέσμη νομοθετικών 
μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας δεν παρέσχον πειστικά 
αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν 
να καθορισθεί το καλύτερο ή το μοναδικό 
μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

H αξιολόγηση των επιπτώσεων απετέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής όταν παρουσιάσθηκε 
στην επιτροπή ITRE, ιδιαίτερα για τους αμφισβητούμενους στατιστικούς συσχετισμούς και τις 
ελλιπείς και μη τεκμηριωμένες σειρές δεδομένων που περιλαμβάνει. Η έκθεση, παρουσιάζοντας 
μια ελλιπή εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πραγματικότητα τα ηλεκτρικά 
δίκτυα στην Ευρώπη, δεν έδωσε τη δυνατότητα να καθορισθεί ένα μοναδικό μέσο για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 41
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Oι αγορές σε πολλά κράτη μέλη 
εξουσιάζονται από μεγάλους παράγοντες. 
Oι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη 
δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης 
φυσικού αερίου στην αγορά και να 
προωθούν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για 
τον περιορισμό σε 20 % του μεριδίου σε 
οποιαδήποτε οικεία αγορά. Η οικεία 
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αγορά πρέπει να καθορίζεται από την 
Επιτροπή και να λαμβάνει υπόψη τυχόν 
αλλαγές στα γεωγραφικά όρια της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, ιδίως δε οι αγορές στις οποίες 
υπάρχουν παράγοντες με δεσπόζουσα θέση, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους 
τους παράγοντες της αγοράς. Όσο αυξάνεται η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό 
μέγεθος της αγοράς θα διογκούται, και επομένως η παρούσα διάταξη θα δώσει τη δυνατότητα 
στις εταιρίες να αυξάνουν τη δραστηριότητά τους παράλληλα με την αύξηση της ολοκλήρωσης 
των αγορών.

Τροπολογία 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι αγορές σε πολλά κράτη μέλη 
εξουσιάζονται από μεγάλους παράγοντες. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη 
δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης 
φυσικού αερίου στην αγορά και να 
επιβάλλουν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διασφάλιση ότι, σε οποιαδήποτε οικεία 
αγορά, καμία εταιρία δεν μπορεί να 
κατέχει μερίδιο άνω του 30%, οι τρεις 
μεγαλύτερες εταιρίες δεν μπορούν να 
κατέχουν μερίδιο άνω του 50% και οι 
πέντε μεγαλύτερες εταιρίες δεν μπορούν 
να κατέχουν μερίδιο άνω του 66,7%. Η 
οικεία αγορά πρέπει να καθορίζεται από 
την Επιτροπή και να λαμβάνει υπόψη 
τυχόν αλλαγές στα γεωγραφικά όρια της 
αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών επί των τιμών κοινοπραξίας σε 
οικεία αγορά δεν είναι μόνο ο έλεγχος στο μερίδιο που κατέχει η μεγαλύτερη εταιρία στην 
αγορά αυτή αλλά και η πρόβλεψη για την αποφυγή της έως κάποιο βαθμό συγκέντρωσης στην 
υπόλοιπη αγορά· η συγκέντρωση αυτή μετράται από τις αρχές ανταγωνισμού με ποσοστά 
συγκέντρωσης 1, 3 και 5 (CR 1, CR3, CR5).

Τροπολογία 43
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι αγορές σε πολλά κράτη μέλη 
εξουσιάζονται από μεγάλους παράγοντες. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη 
δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης 
φυσικού αερίου στην αγορά και να 
προωθούν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για 
τον περιορισμό σε 40 % του μεριδίου σε 
οποιαδήποτε οικεία αγορά, σύμφωνα με 
τα κριτήρια της Επιτροπής για την 
αξιολόγηση της σημαντικής ισχύος στην 
αγορά. Η οικεία αγορά πρέπει να 
καθορίζεται από την Επιτροπή και να 
λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές στα 
γεωγραφικά όρια της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση 
σε άλλους παράγοντες της αγοράς. Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το 
γεωγραφικό μέγεθος της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει 
τη μεγέθυνση των εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών.
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Τροπολογία 44
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Oι αγορές σε πολλά κράτη μέλη 
εξουσιάζονται από μεγάλους παράγοντες. 
Πρέπει να δοθεί η εξουσία στις 
ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τη 
δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης 
φυσικού αερίου στην αγορά και να 
θεσπίζουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για 
τον περιορισμό του μεριδίου σε 
οποιαδήποτε σχετική αγορά σε 50%, 
ακόμη και πέρα από τα κριτήρια της 
Επιτροπής για την εκτίμηση σημαντικής 
ισχύος στην αγορά. Η οικεία αγορά 
πρέπει να ορίζεται από την Επιτροπή η 
οποία πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη 
τυχόν αλλαγές στα γεωγραφικά όρια της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, ιδίως δε οι αγορές στις οποίες 
υπάρχουν παράγοντες με δεσπόζουσα θέση, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους 
τους παράγοντες της αγοράς. Όσο αυξάνεται η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό 
μέγεθος της αγοράς θα διογκούται, και επομένως η παρούσα διάταξη θα δώσει τη δυνατότητα 
στις εταιρίες να αυξάνουν τη δραστηριότητά τους παράλληλα με την αύξηση της ολοκλήρωσης 
των αγορών.

Τροπολογία 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 
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των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας υπάρχει 
εγγενής κίνδυνος διακρίσεων όχι μόνο 
στην εκμετάλλευση των δικτύων, αλλά και 
στην παροχή κινήτρων στις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες για την 
πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων 
επενδύσεων στα δίκτυά τους.

των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας υπάρχει 
εγγενής κίνδυνος διακρίσεων όχι μόνο 
στην εκμετάλλευση των δικτύων, αλλά και 
στην παροχή κινήτρων στις εταιρείες για 
την πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων 
επενδύσεων στα δίκτυά τους. Βασικό 
κίνητρο για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων είναι η αμοιβή που λαμβάνει 
ο διαχειριστής του δικτύου. Εάν η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ορίσει χαμηλό επίπεδο 
αμοιβής, τούτο θα οδηγήσει σε μείωση 
των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, 
εάν ορίσει δίκαιη και αναλογική αμοιβή, 
εξασφαλίζοντας ότι τα έσοδα καλύπτουν 
τις δαπάνες και κάνουν απόσβεση των 
επενδύσεων, τούτο θα οδηγήσει 
αυτομάτως σε αύξηση των επενδύσεων 
ανεξαρτήτως του εάν ο διαχειριστής του 
δικτύου μεταφοράς είναι μέρος 
ολοκληρωμένου ομίλου ή όχι. Επομένως, 
ο πρώτος μείζων αποφασιστικός 
παράγοντας για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων έγκειται στη ρύθμιση της 
τιμολόγησης και στο ρόλο και τις 
εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, οι οποίες θα ήταν σκόπιμο να 
ενισχυθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η εσωτερική αγορά προς όφελος του 
καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δομή της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες έχουν ως κίνητρο την πιθανότητα απόσβεσης και 
απόδοσης των επενδύσεων. Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας δεν επιλύει το πρόβλημα που 
εμφανίζεται σε όλα τα μονοπώλια και συνίσταται στον κίνδυνο ότι θα μπορούσε να υπάρξει 
εκμετάλλευση της κατάστασης για τη μεγιστοποίηση των εσόδων του μονοπωλίου. Ο κίνδυνος 
αυτός υπάρχει ανεξαρτήτως της δομής της ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως δηλ. του εάν πρόκειται για 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή όχι.
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Τροπολογία 46
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας υπάρχει 
εγγενής κίνδυνος διακρίσεων όχι μόνο 
στην εκμετάλλευση των δικτύων, αλλά και 
στην παροχή κινήτρων στις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες για την 
πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων 
επενδύσεων στα δίκτυά τους.

5) Χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των δικτύων από τις δραστηριότητες 
παραγωγής και προμήθειας υπάρχει 
κίνδυνος διακρίσεων όχι μόνο στην 
εκμετάλλευση των δικτύων, αλλά και στην 
παροχή κινήτρων στις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες για την 
πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων 
επενδύσεων στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 
παρόντος δεν οδήγησαν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Στη 
σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου.

6) Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού 
διαχωρισμού που ισχύουν επί του 
παρόντος δεν έχουν μέχρι στιγμής 
οδηγήσει σε αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη, εν μέρει 
εξ αιτίας της ελλιπούς εφαρμογής της 
υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στη σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετικές 
προτάσεις για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
προμήθειας και παραγωγής από τις 
επιχειρήσεις δικτύου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι ένας λόγος για την ανεπαρκή λειτουργία των ευρωπαϊκών 
αγορών ενέργειας είναι η ανεπαρκής εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, κάτι το οποίο είχε 
τονισθεί επίσης στις παραγράφους 151 έως 153 και 478 της τελικής έκθεσης της 10ης 
Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την έρευνα του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Τροπολογία 48
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) H αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
κατατέθηκε δεν κατόρθωσε να αποδείξει 
με αναμφισβήτητο τρόπο ότι στον 
ενεργειακό τομέα υπάρχει αιτιώδης 
συνάφεια μεταξύ της διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση 
και της διάρθρωσης του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας, μεταξύ του ύψους των 
επενδύσεων και της διάρθρωσης του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας ή μεταξύ του 
επιπέδου των τιμών και της διάρθρωσης 
του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Τα 
διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία συνηγορούν 
μάλλον υπέρ της εκδοχής ότι υπάρχει 
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ όλων αυτών 
των σημείων και ενός αποτελεσματικού 
ρυθμιστικού πλαισίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

H αξιολόγηση των επιπτώσεων που κατατέθηκε παρουσιάζει τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία 
στα οποία βασίζονται οι υπό εξέταση προτάσεις. Μετά από προσεκτική εξέταση του 
περιεχομένου και του ιστορικού της αξιολόγησης των επιπτώσεων, παραμένει αμφίβολο κατά 
πόσον η προτεινόμενη δέσμη μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της.
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Τροπολογία 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνο με την άρση 
του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι σαφώς ο 
αποτελεσματικότερος και σταθερότερος 
τρόπος για την επίλυση της εγγενούς 
σύγκρουσης συμφερόντων και την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει τον 
διαχωρισμό της μεταφοράς από την 
ιδιοκτησία ως το πιο αποτελεσματικό μέσο 
για την προώθηση των επενδύσεων σε 
υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να απαιτείται από τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το ίδιο 
πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται να ασκούν έλεγχο - όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος μέσω 
δικαιωμάτων αναστέλλουσας μειοψηφίας 
επί αποφάσεων στρατηγικής σημασίας 
όπως, για παράδειγμα, σχετικά με 
επενδύσεις – επί μιας επιχείρησης 
παραγωγής ή προμήθειας και, 
ταυτοχρόνως, να κατέχουν συμμετοχή ή 
να ασκούν δικαιώματα σε διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς ή σε σύστημα 

7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνο με την άρση 
του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, θεωρείται από την 
Επιτροπή ως ένας απλός και σταθερός
τρόπος για την επίλυση της εγγενούς 
σύγκρουσης συμφερόντων και την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά
του της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις 
προοπτικές για την εσωτερική αγορά 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει 
τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας στο 
επίπεδο της μεταφοράς ως ένα
αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση 
των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς 
διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των 
νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη 
διαφάνεια της αγοράς. Δεδομένου ότι η 
Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητα να δίνει 
εντολή απαλλοτρίωσης επιχειρήσεων και 
μέσων παραγωγής και δεσμεύεται από το 
θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιοκτησίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν 
οπωσδήποτε το δικαίωμα να εφαρμόζουν 
λιγότερο οχληρούς και επαχθείς 
μηχανισμούς για την επίλυση 
συγκρούσεων συμφερόντων και τη 
διασφάλιση των επενδύσεων. Επιπλέον, 
μόνον τέτοιες εναλλακτικές δυνατότητες 
μπορούν να εξασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών 
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μεταφοράς. Αντιστρόφως, πρέπει να 
αποκλείεται η δυνατότητα να κατέχει 
συμμετοχή ή να ασκεί δικαιώματα σε 
επιχείρηση προμήθειας όποιος ελέγχει 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.

επιχειρήσεων, μία από τις βασικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματικός τρόπος για 
την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων εντός ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, όλοι οι 
υποστηρικτές του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να αποδείξουν ότι 
τα προβλήματα ανταγωνισμού που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας μπορούν να 
επιλυθούν μόνον μέσω του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς.

Τροπολογία 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί μόνον με την 
άρση του εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι σαφώς ο 
αποτελεσματικότερος και σταθερότερος
τρόπος για την επίλυση της εγγενούς 
σύγκρουσης συμφερόντων και την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού.
Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με τις προοπτικές για 

7) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί με την άρση του 
εγγενούς κινήτρου για τις κάθετα 
ολοκληρωμένες εταιρείες να προβαίνουν 
σε διακρίσεις κατά των ανταγωνιστών τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και 
τις επενδύσεις. Ο διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο 
ιδιοκτήτης δικτύου ορίζεται ως ο 
διαχειριστής του δικτύου και είναι 
ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είναι ένας τρόπος για την 
επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων και την εγγύηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2007, σχετικά με τις προοπτικές 
για την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, θεώρησε εξάλλου 
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την εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει τον 
διαχωρισμό της μεταφοράς από την 
ιδιοκτησία ως το πιο αποτελεσματικό 
μέσο για την προώθηση των επενδύσεων 
σε υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη 
πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο 
δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς.
Κατά συνέπεια, πρέπει να απαιτείται από 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το 
ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δεν 
δικαιούνται να ασκούν έλεγχο - όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος μέσω 
δικαιωμάτων αναστέλλουσας μειοψηφίας 
επί αποφάσεων στρατηγικής σημασίας 
όπως, για παράδειγμα, σχετικά με 
επενδύσεις – επί μιας επιχείρησης 
παραγωγής ή προμήθειας και, 
ταυτοχρόνως, να κατέχουν συμμετοχή ή 
να ασκούν δικαιώματα σε διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς ή σε σύστημα 
μεταφοράς. Αντιστρόφως, πρέπει να 
αποκλείεται η δυνατότητα να κατέχει 
συμμετοχή ή να ασκεί δικαιώματα σε 
επιχείρηση προμήθειας όποιος ελέγχει 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.

ότι η εφαρμογή περαιτέρω μέτρων 
διαχωρισμού για τον τομέα του φυσικού 
αερίου δεν είναι μια απλή υπόθεση και 
ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ειδικών λύσεων που να επιτρέψουν την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο 
συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαφορές μεταξύ των αγορών αρχικών 
και τελικών σταδίων παραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους τρόπους που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης συμφερόντων σε κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις. Δεν είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου και πρέπει να 
παραμείνει ως μία από τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής που αναφέρονται στην οδηγία. 
Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
αποτελεί εχέγγυο για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Απομένει να παρασχεθούν τέτοια τεκμήρια 
στο πλαίσιο μιας σοβαρής αξιολόγησης των επιπτώσεων, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι 
στιγμής.



AM\717626EL.doc 15/117 PE404.542v02–00

EL

Τροπολογία 51
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
και δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα 
επαχθές και δύσχρηστο ρυθμιστικό 
καθεστώς για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, το οποίο θα είναι δύσκολο και 
δαπανηρό στην εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε σύστημα θεσπισθεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό και απλό.

Τροπολογία 52
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα 
για τις απαραίτητες επενδύσεις και να 
εξασφαλισθεί η πρόσβαση των 
νεοεισερχομένων στο δίκτυο στο πλαίσιο 
ενός διαφανούς και αποτελεσματικού 
κανονιστικού καθεστώτος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Oι απαραίτητες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον δεν υπάρχουν συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 53
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
και δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα 
επαχθές και δύσχρηστο ρυθμιστικό 
καθεστώς για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, το οποίο θα είναι δύσκολο και 
δαπανηρό στην εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε σύστημα θεσπισθεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό και απλό.

Τροπολογία 54
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
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συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
και δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα 
επαχθές και δύσχρηστο ρυθμιστικό 
καθεστώς για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, το οποίο θα είναι δύσκολο και 
δαπανηρό στην εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε σύστημα θεσπισθεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό και απλό.

Τροπολογία 55
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  
(7a) Tο αέριο εισάγεται κατά κύριο λόγο 
και ολοένα και περισσότερο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτό 
Ευρώπης· Στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
διατάξεις πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ειδική ολοκλήρωση του τομέα του 
φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά, 
περιλαμβάνοντας και τις διαφορές μεταξύ 
των αγορών αρχικών και τελικών 
σταδίων παραγωγής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Tόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησαν να ληφθούν 
επαρκώς υπόψη οι διαφορές μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 56
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναγνωρίζει ότι 'η εφαρμογή 
περαιτέρω μέτρων διαχωρισμού για τον 
τομέα του φυσικού αερίου δεν είναι μια 
απλή υπόθεση' και ότι η ανάπτυξη 
ειδικών λύσεων (...) λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαφορές μεταξύ των αγορών αρχικών 
και τελικών σταδίων παραγωγής'. 
Παρομοίως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 8 και 
9 Μαρτίου 2007, κάλεσε την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου. Οι διαφορές προκύπτουν 
ειδικότερα από το γεγονός ότι ενώ το 
φυσικό αέριο πρέπει να εισάγεται κατά 
κύριο λόγο και ολοένα και περισσότερο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες 
εκτός Ευρώπης, η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται εντός της ίδιας της Ευρώπης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησαν να ληφθούν 
επαρκώς υπόψη οι διαφορές μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 57
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να 
εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κάθετους δεσμούς μεταξύ των κλάδων 
της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου, οι διατάξεις σχετικά με τον 
διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν 
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να 
εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. 

Or. en

Τροπολογία 58
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να 
εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κάθετους δεσμούς μεταξύ των κλάδων 
της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου, οι διατάξεις σχετικά με τον 
διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν 
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να 
εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Oι κανόνες διαχωρισμού μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην Ευρώπη. Συνεπώς, οι ειδικές ανά τομέα λύσεις δεν θα πρέπει να αποκλείονται 
εκ προοιμίου.

Τροπολογία 59
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη πρόσθετος χρόνος για να εφαρμόσουν 
τις σχετικές διατάξεις. Επιπλέον, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κάθετους 
δεσμούς μεταξύ των κλάδων της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου, οι διατάξεις σχετικά με τον 
διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν 
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

8) Επειδή για τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας απαιτείται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί σε εκείνα τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
εφαρμόσουν διαχωρισμό της ιδιοκτησίας 
πρόσθετος χρόνος για να εφαρμόσουν τις 
σχετικές διατάξεις. Επιπλέον, λαμβάνοντας 
υπόψη τους κάθετους δεσμούς μεταξύ των 
κλάδων της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου, οι διατάξεις σχετικά με 
τον διαχωρισμό πρέπει να εφαρμοστούν 
οριζόντια και στους δύο κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mε τη νέα διατύπωση λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
αποτελεί μόνο μία επιλογή.
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Τροπολογία 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) 

Τροπολογία

(8a) Τα κράτη μέλη που το επιθυμούν 
δύνανται να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό 
διαχωρισμό των συστημάτων μεταφοράς 
και των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 
αποτελεσματικός διότι επιτρέπει να 
εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. 
Είναι αποδοτικός διότι παρέχει ένα 
καταλληλότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που 
εξασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό, 
επαρκείς επενδύσεις, την πρόσβαση για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και 
την ενοποίηση των αγορών φυσικού 
αερίου. Βασίζεται σε έναν πυλώνα 
οργανωτικών μέτρων και μέτρων για τη 
διοίκηση των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και σε έναν πυλώνα μέτρων 
για τις επενδύσεις, τη σύνδεση νέων 
εγκαταστάσεων παραγωγής με το δίκτυο 
και την ενοποίηση των αγορών μέσω της 
περιφερειακής συνεργασίας.
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά 
τη σύνοδό τους στις 8 και 9 Μαρτίου 
2007 στις Βρυξέλλες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς και των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) επιτρέπει να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των 
ΔΣΜ μέσω ενός συνόλου μέτρων που είναι συμβατά με τα εθνικά συντάγματα και σέβονται την 
αρχή της αναλογικότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Σε συνδυασμό με μέτρα για 
την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ενοποίηση των αγορών, παρέχει μια συνολική 
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απάντηση και μία την οποία η οδηγία πρέπει κατά συνέπεια να προτείνει στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν 
οι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι 
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι 
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
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ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου, ή ότι εφαρμόζεται 
αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός, και ότι έχουν θεσπισθεί 
λεπτομερής κανονιστική ρύθμιση και 
εκτενείς μηχανισμοί ρυθμιστικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Πρέπει να καθιερωθεί εναλλακτικός τρόπος για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ΔΣΜ στις 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι 
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου.

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι 
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου, ή ότι εφαρμόζεται 
αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός, και ότι έχουν θεσπισθεί 
λεπτομερής κανονιστική ρύθμιση και 
εκτενείς μηχανισμοί ρυθμιστικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο των αιτιολογικών σκέψεων πρέπει να τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συστημάτων 
μεταφοράς στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μπορούν να επιλέξουν 
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μεταξύ του μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος και του μοντέλου του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ).

Τροπολογία 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι 
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερής κανονιστική 
ρύθμιση και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου. 

10) Η καθιέρωση διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής 
πρέπει να καθιστά δυνατό να διατηρούν οι
κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες την 
ιδιοκτησία των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων, υπό τον όρο ότι ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου, ή ότι εφαρμόζεται 
αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός, και ότι έχουν θεσπισθεί 
λεπτομερής κανονιστική ρύθμιση και 
εκτενείς μηχανισμοί ρυθμιστικού ελέγχου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

H εφαρμογή του αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού που εισήχθη με την αιτιολογική 
σκέψη 8α (νέα) μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για την ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς. H επιλογή αυτή είναι ισότιμη της αντίστοιχης που αφορά τον 
διαχωρισμό ιδιοκτησίας για τις δραστηριότητες και τους ανεξάρτητους διαχειριστές του 
συστήματος.
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Τροπολογία 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τηρουμένων των κανονιστικών 
ρυθμίσεων σχετικά με τον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό νομικό 
διαχωρισμό και υπό την προϋπόθεση ότι 
η επιχείρηση που διαχειρίζεται το δίκτυο 
ασκεί όλες τις δραστηριότητες του 
διαχειριστή δικτύου και ότι έχουν 
θεσπισθεί λεπτομερείς κανονιστικές 
ρυθμίσεις και εκτενείς μηχανισμοί 
ρυθμιστικού ελέγχου, οι κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις μπορούν να 
διατηρούν την ιδιοκτησία των πάγιων 
στοιχείων του δικτύου και να 
εξασφαλίζουν ταυτόχρονα τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό 
συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Aυτό αναφέρεται στην παράγραφο 1 του τροποποιημένου άρθρου 8.

Τροπολογία 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην 
οποία ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας 

Διαγράφεται
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και, κατά παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. 
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής.
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ τριών 
εναλλακτικών δυνατοτήτων: του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, της 
εγκατάστασης ενός ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος, ή του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού.
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πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν μεταξύ τριών εναλλακτικών δυνατοτήτων: του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, του 
μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος (ΑΔΣ) ή ενός αποτελεσματικού και 
αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ). Και οι τρεις εναλλακτικές δυνατότητες είναι εξ ίσου 
κατάλληλες για την εξασφάλιση μιας άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο σύστημα, την επίλυση 
των συγκρούσεων συμφερόντων εντός των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση 
των επενδύσεων στο δίκτυο. 

Τροπολογία 68
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης 
διαχειριστών συστημάτων διαχειριστών 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ 
διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων.
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συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής.
Η πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης 
του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα 
των μετόχων των κάθετα 
ολοκληρωμένων εταιρειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τον διαχωρισμό 
της ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης 
πώλησης είτε μέσω διάσπασης των 
μετοχών της κάθετα ολοκληρωμένης 
εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας 
δικτύου και σε μετοχές της 
εναπομένουσας δραστηριότητας 
προμήθειας και παραγωγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που
προκύπτουν από τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας.

Or. de

Τροπολογία 69
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας της 
καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
ανεξάρτητων από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, είτε του αποτελεσματικού 
και αποδοτικού διαχωρισμού ο οποίος 
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς χωρίς να παραβιάζεται η 
ιδιοκτησία του δικτύου ή χωρίς να 
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μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

προκαλείται η πώληση του συστήματος 
μεταφοράς ή της παραγωγής ενέργειας. Η
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός ως 
εναλλακτική δυνατότητα προς τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και τους ΑΔΣ.

Τροπολογία 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού συστημάτων μεταφοράς και 
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συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
της καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
ανεξάρτητων από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις 
που αφορούν το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας ή τον αποτελεσματικό και αποδοτικό διαχωρισμό 
ή τους ανεξάρτητους χρήστες δικτύου. Αυτές οι τρεις εναλλακτικές δυνατότητες είναι ισότιμες 
και ως ισότιμες παρατίθενται και στην παρούσα πρόταση οδηγίας.

Τροπολογία 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
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πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης διαχειριστών 
συστημάτων ανεξάρτητων από 
συμφέροντα προμήθειας και παραγωγής. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, της 
καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
ανεξάρτητων από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής, και του αποτελεσματικού 
και αποδοτικού νομικού διαχωρισμού 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Η 
πλήρης αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων θα πρέπει να αποτελεί μια ισότιμη 
επιλογή. Επιπλέον, αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 1 του τροποποιημένου άρθρου 8.

Τροπολογία 72
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 

11) Επομένως, όταν επιχείρηση στην οποία 
ανήκει σύστημα μεταφοράς είναι μέρος 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 



PE404.542v02–00 32/117 AM\717626EL.doc

EL

πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και, κατά 
παρέκκλιση, της καθιέρωσης διαχειριστών 
συστημάτων διαχειριστών συστημάτων 
ανεξάρτητων από συμφέροντα προμήθειας 
και παραγωγής. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε 
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, του 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
διαχωρισμού και, κατά παρέκκλιση, της 
καθιέρωσης διαχειριστών συστημάτων 
διαχειριστών συστημάτων ανεξάρτητων 
από συμφέροντα προμήθειας και 
παραγωγής. Η πλήρης 
αποτελεσματικότητα της λύσης του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικούς 
πρόσθετους κανόνες. Προκειμένου να 
διαφυλαχθούν πλήρως τα συμφέροντα των 
μετόχων των κάθετα ολοκληρωμένων 
εταιρειών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τον διαχωρισμό της 
ιδιοκτησίας είτε μέσω άμεσης πώλησης 
είτε μέσω διάσπασης των μετοχών της 
κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας σε
μετοχές της εταιρείας δικτύου και σε 
μετοχές της εναπομένουσας 
δραστηριότητας προμήθειας και 
παραγωγής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν μεταξύ τριών εναλλακτικών δυνατοτήτων: του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, του 
μοντέλου του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος (ΑΔΣ) ή ενός αποτελεσματικού και 
αποδοτικού διαχωρισμού (ΑΑΔ). 
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Τροπολογία 73
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να αναπτυχθεί 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, οι μη οικιακοί πελάτες 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τους 
προμηθευτές τους και να συνάπτουν 
συμβάσεις για την κάλυψη των 
απαιτήσεών τους σε φυσικό αέριο με 
περισσότερους προμηθευτές. Οι 
καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται 
από ρήτρες αποκλειστικότητας σε 
συμβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται τον 
αποκλεισμό ανταγωνιστικών ή/και 
συμπληρωματικών προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας πρέπει να είναι να επιτρέπει στους καταναλωτές να επωφελούνται από 
χαμηλότερες τιμές για την ενέργεια και, επομένως, πρέπει να εμποδίζει τους κατεστημένους 
προμηθευτές με δεσπόζουσα θέση να προβλέπουν διατάξεις αποκλειστικότητας στις συμβάσεις 
με τους πελάτες. Οι διατάξεις αποκλειστικότητας εμποδίζουν τους μη οικιακούς πελάτες να 
απευθυνθούν σε μίγμα προμηθευτών, ώστε να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες στους 
λογαριασμούς του φυσικού αερίου. 

Τροπολογία 74
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
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πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

΄Oλες oι εταιρίες του δημόσιου τομέα υπάγονται στους εθνικούς/περιφερειακούς/τοπικούς 
κυβερνητικούς φορείς μέσω μίας αυστηρής ιεραρχικής γραμμής ως προς τη λήψη αποφάσεων. 
Συνήθως, οι στρατηγικές αποφάσεις των δημόσιων εταιριών παροχής ενέργειας ενδιαφέρουν 
ολόκληρη την οικονομία της χώρας και για τον λόγο αυτό εγκρίνονται σε πολιτικό επίπεδο. H 
ανάθεση της ιδιοκτησίας και της λειτουργίας σε διαφορετικούς φορείς της ίδιας δημόσιας 
διοίκησης δεν έχει νόημα. 

Τροπολογία 75
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
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το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 76
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εφοδιασμού και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

(12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

H άνιση μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εισάγει διακρίσεις και δεν 
δικαιολογείται.
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Τροπολογία 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

H άνιση μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών ιδιοκτητών συστήματος μεταφοράς εισάγει 
διακρίσεις. Oι αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης της Επιτροπής κάνουν διάκριση ανάμεσα σε 
συστήματα κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας αντιστοίχως. 

Τροπολογία 78
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 

12) Η υλοποίηση του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ δημόσιου και 
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ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς.

ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να μην παρέχεται η δυνατότητα σε 
πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή, 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, στη 
σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη 
αποφάσεων των οργάνων τόσο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όσο 
και των επιχειρήσεων προμήθειας. Εφόσον 
το εν λόγω κράτος μέλος είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι τηρείται αυτή η απαίτηση, 
δύο διαφορετικοί δημόσιοι οργανισμοί 
επιτρέπεται να ελέγχουν αφενός τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας και, αφετέρου, τις 
δραστηριότητες μεταφοράς. Στην 
περίπτωση που διατηρείται κάθετη 
ολοκλήρωση μέσω του ελέγχου που ασκεί 
κράτος μέλος τόσο στον διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς όσο και στις 
επιχειρήσεις που επιτελούν τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας, οι απαιτήσεις περί 
αποτελεσματικού νομικού διαχωρισμού 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν 
υποχρεωτικά για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 

13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
ώστε οποιοσδήποτε διαχειριστής δικτύου ή 
θυγατρική του εταιρεία στην Κοινότητα να 
μην επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
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και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να 
αρνούνται την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις 
αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση 
τις οποίες λαμβάνουν οι ρυθμιστικές 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για διαδικασία πιστοποίησης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων είναι 
υπερβολικά δαπανηρή και γραφειοκρατική. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων διαχωρισμού 
μπορεί επίσης να διασφαλιστεί μέσω της συνεχούς εποπτείας και επίβλεψης των ΔΣΜ από τις 
ρυθμιστικές αρχές. 

Τροπολογία 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 

13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
ώστε οποιοσδήποτε διαχειριστής δικτύου ή 
θυγατρική του εταιρεία στην Κοινότητα να 
μην επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
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να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να 
αρνούνται την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή 
σε όλη την Κοινότητα και η τήρηση των 
διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
εξετάζει τις αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση τις οποίες λαμβάνουν οι 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για διαδικασία πιστοποίησης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων είναι 
υπερβολικά δαπανηρή και γραφειοκρατική. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων διαχωρισμού 
μπορεί επίσης να διασφαλιστεί μέσω της συνεχούς εποπτείας και επίβλεψης των ΔΣΜ από τις 
ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 81
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό 
πρέπει να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της 

13) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
δικτύου και προμήθειας πρέπει να 
εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Αυτό πρέπει να ισχύει τόσο για τις 
εταιρείες της ΕΕ όσο και τις εταιρείες
χωρών μη μελών της ΕΕ. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες 
δικτύου και προμήθειας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαχωρισμένες, οι 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την 
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ΕΕ όσο και τις εταιρείες χωρών μη μελών 
της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
οι δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

εξουσία να αρνούνται την πιστοποίηση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, ο Οργανισμός πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

Or. lt

Τροπολογία 82
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
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διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, ο Οργανισμός για τη 
Συνεργασία των Ενεργειακών 
Ρυθμιστικών Αρχών (εφεξής 
"Οργανισμός") πρέπει να έχει το δικαίωμα 
να εξετάζει τις αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση τις οποίες λαμβάνουν οι 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικειμενικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα 
διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εργάζονται στην ίδια βάση. Ο Οργανισμός θα διαθέτει 
περισσότερες τεχνικές δεξιότητες από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 83
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 

13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
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συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, ο Οργανισμός για τη 
Συνεργασία των Ενεργειακών 
Ρυθμιστικών Αρχών (εφεξής 
"Οργανισμός") πρέπει να έχει το δικαίωμα 
να εξετάζει τις αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση τις οποίες λαμβάνουν οι 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικειμενικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα 
διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εργάζονται στην ίδια βάση. Ο Οργανισμός θα διαθέτει 
περισσότερες τεχνικές δεξιότητες από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 84
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου 
που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα 
δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 

(14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου 
που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα 
δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Είναι μόνο μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα που 
γίνονται αισθητές οι συνέπειες των 
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κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, 
για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή 
κατά της δημόσιας τάξης και της 
δημόσιας ασφάλειας στην Κοινότητα και 
κατά της ευημερίας των πολιτών της 
Κοινότητας. Μέτρα του είδους αυτού 
είναι επίσης αναγκαία για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες του αποτελεσματικού 
διαχωρισμού.

σφαλμάτων στη διαχείριση. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 
κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισροή κεφαλαίων υπό μορφή άμεσων επενδύσεων είναι οικονομικώς ευκταία και ενισχύει 
την οικονομία της ΕΕ. Η αποκαλούμενη ρήτρα τρίτης χώρας, που αποσκοπεί στην προστασία 
των ευρωπαϊκών ΔΣΜ από εξαγορές απολυτήριες τρίτων χωρών, είναι προστατευτική, νομικώς 
αμφίβολη και δύσκολο να εφαρμοστεί.

Τροπολογία 85
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου 
που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα 
δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 

14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου 
που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα 
δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 
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οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 
κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά 
της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
ασφάλειας στην Κοινότητα και κατά της 
ευημερίας των πολιτών της Κοινότητας.
Μέτρα του είδους αυτού είναι επίσης 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. H υποδομή στον 
τομέα του φυσικού αερίου αποτελεί μέρος 
και της υποδομής ζωτικής σημασίας του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη και της ευρωπαϊκής 
υποδομής ζωτικής σημασίας. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 
κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά 
της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
ασφάλειας στην Κοινότητα και κατά της 
ευημερίας των πολιτών της Κοινότητας.
Μέτρα του είδους αυτού είναι επίσης 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

Or. ro

Τροπολογία 86
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου 
που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα 
δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 

14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ καθώς και με την ολοκλήρωση των 
απομονωμένων αγορών των κρατών 
μελών. Η χρήση του δικτύου είναι 
απαραίτητη για να φθάσει το φυσικό αέριο 
στους πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού 
αερίου που λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως 
τα δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία που 
συνδέονται με την προμήθεια αερίου είναι 
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οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 
κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά 
της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
ασφάλειας στην Κοινότητα και κατά της 
ευημερίας των πολιτών της Κοινότητας. 
Μέτρα του είδους αυτού είναι επίσης 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Κοινότητας, η Κοινότητα θεωρεί ότι ο 
κλάδος του συστήματος μεταφοράς αερίου 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά 
της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
ασφάλειας στην Κοινότητα και κατά της 
ευημερίας των πολιτών της Κοινότητας. 
Μέτρα του είδους αυτού είναι επίσης 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

Or. lt

Τροπολογία 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Σε μία αγορά που λειτουργεί 
εύρυθμα, η παροχή υπηρεσιών 
αποθήκευσης θα μπορούσε να αποτελέσει 
δραστηριότητα εντός πλαισίου 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη σχεδόν την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη και ο εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες που 
επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης αποθηκευτικών χώρων 
έχουν ως στόχο την επίτευξη μίας 
ανταγωνιστικής αγοράς αποθήκευσης 
ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ενώ οι αγωγοί μεταφοράς και τα δίκτυα είναι εκ των πραγμάτων μονοπωλιακού χαρακτήρα και 
πρέπει να υπαχθούν σε ρυθμίσεις, η αποθήκευση φυσικού αερίου μπορεί ναι πρέπει να καταστεί 
δραστηριότητα που λειτουργεί σε πλαίσιο ανταγωνισμού, μέσω της παροχής κινήτρων για νέες 
επενδύσεις από νεοεισερχομένους παράγοντες.

Τροπολογία 88
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
δίκτυο διανομής είναι καθοριστικής 
σημασίας για την πρόσβαση στους πελάτες 
λιανικής, στα επόμενα στάδια της αγοράς. 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση τρίτων και τις 
επενδύσεις είναι λιγότερο σημαντικό στο 
επίπεδο της διανομής από ό,τι στο επίπεδο 
της μεταφοράς, καθώς στο επίπεδο της 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο 
σημαντικές η συμφόρηση και η επιρροή 
των συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι στο 
επίπεδο της μεταφοράς. Επιπλέον, ο 
λειτουργικός διαχωρισμός των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 
κατέστη υποχρεωτικός, σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/55/ΕΚ, μόλις από 1ης Ιουλίου 
2007 και τα αποτελέσματά του στην 
εσωτερική αγορά δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί. Οι υφιστάμενοι κανόνες 
νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό, εφόσον 
οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, πρέπει 
επομένως να παρακολουθούνται οι 
δραστηριότητες των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, ώστε να μην είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθούν την κάθετη 

16) Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
δίκτυο διανομής είναι καθοριστικής 
σημασίας για την πρόσβαση στους πελάτες 
λιανικής, στα επόμενα στάδια της αγοράς. 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση τρίτων και τις 
επενδύσεις είναι λιγότερο σημαντικό στο 
επίπεδο της διανομής από ό,τι στο επίπεδο 
της μεταφοράς, καθώς στο επίπεδο της 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο 
σημαντικές η συμφόρηση και η επιρροή 
των συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι στο 
επίπεδο της μεταφοράς. Kατά συνέπεια, τα 
δίκτυα διανομής πρέπει να αποκλεισθούν 
ρητά από το πεδίο της παρούσας οδηγίας.
Επιπλέον, ο λειτουργικός διαχωρισμός των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής 
κατέστη υποχρεωτικός, σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/55/ΕΚ, μόλις από 1ης Ιουλίου 
2007 και τα αποτελέσματά του στην 
εσωτερική αγορά δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί. Οι υφιστάμενοι κανόνες 
νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικό διαχωρισμό, εφόσον 
οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, πρέπει 
επομένως να παρακολουθούνται οι 
δραστηριότητες των διαχειριστών 



AM\717626EL.doc 47/117 PE404.542v02–00

EL

ολοκλήρωσή τους όσον αφορά την 
ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά, 
ιδίως σε σχέση με μικρούς οικιακούς και 
μη οικιακούς πελάτες.

συστημάτων διανομής, ώστε να μην είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθούν την κάθετη 
ολοκλήρωσή τους όσον αφορά την 
ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά, 
ιδίως σε σχέση με μικρούς οικιακούς και 
μη οικιακούς πελάτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλωθεί με σαφήνεια ότι το επίπεδο των δικτύων διανομής δεν καλύπτεται από τις 
διατάξεις της τρίτης δέσμης εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 89
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Κάθε εναρμόνιση των εξουσιών των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής 
κινήτρων και τη δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων στις εταιρείες ενέργειας. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
κατάλληλες εξουσίες, ώστε να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ισοτιμίας των κινήτρων 
και των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, 
και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 90
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Κάθε εναρμόνιση των εξουσιών των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής 
κινήτρων και τη δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων στις εταιρείες ενέργειας. Ο 
Οργανισμός για τη Συνεργασία των 
Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών 
(εφεξής "Οργανισμός") πρέπει να 
διαθέτει τις κατάλληλες εξουσίες, ώστε 
να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ισοτιμίας των κινήτρων 
και των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, 
και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία 91
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Κάθε εναρμόνιση των εξουσιών των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής 
κινήτρων και τη δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων στις εταιρείες ενέργειας. Ο , ο 
Οργανισμός για τη Συνεργασία των 
Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών 
(εφεξής "Οργανισμός") πρέπει να 
διαθέτει τις κατάλληλες εξουσίες, ώστε 
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να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ισοτιμίας των κινήτρων 
και των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, 
και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαραίτητες απαιτήσεις ποιότητας, να 
παρέχεται στο βιοαέριο και στο αέριο που 
παράγεται από βιομάζα ή σε άλλα είδη 
αερίων πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
δίκτυο αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
πρόσβαση αυτή συμβιβάζεται συνεχώς με 
τους συναφείς τεχνικούς κανόνες και 
προδιαγραφές ασφαλείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου της ΕΕ για το 2020, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
παραγωγή βιοαερίου και αερίου από βιομάζα. H στήριξη αυτή θα υπερκεράσει τα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συμβατότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
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Τροπολογία 93
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθμιστικό 
θέμα προκειμένου να λειτουργεί ορθώς η 
εσωτερική αγορά και να είναι πλήρως 
ανεξάρτητες από οποιοδήποτε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον.

18) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθμιστικό 
θέμα, προκειμένου να λειτουργεί ορθώς η 
εσωτερική αγορά, και να είναι πλήρως 
ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άλλα 
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών 
εταιριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 94
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν την εξουσία να εκδίδουν 
δεσμευτικές αποφάσεις για τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
ενδεδειγμένες και αποτρεπτικές κυρώσεις 
σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. 
Πρέπει να τους ανατεθεί επίσης η εξουσία 
να αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την
προώθηση ουσιαστικού ανταγωνισμού
που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς, καθώς και να 

19) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
εξουσία να εκδίδουν δεσμευτικές 
αποφάσεις για τους διαχειριστές δικτύων
και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
ενδεδειγμένες και αποτρεπτικές κυρώσεις 
σε διαχειριστές δικτύων που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. 
Πρέπει να τους ανατεθεί επίσης η εξουσία 
να αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
πρόσβαση σε δίκτυα με στόχο τον 
ουσιαστικό ανταγωνισμό που είναι 
αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, καθώς και να εξασφαλίζουν 
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εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα δημόσιας 
υπηρεσίας σε συμμόρφωση με το άνοιγμα 
της αγοράς, την προστασία των ευάλωτων 
πελατών και την πλήρη εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Οι 
διατάξεις αυτές πρέπει να ισχύουν χωρίς 
να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν 
κοινοτική διάσταση, αλλ’ ούτε και οι 
κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, 
λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων.

υψηλά πρότυπα δημόσιας υπηρεσίας σε 
συμμόρφωση με το άνοιγμα της αγοράς, 
την προστασία των ευάλωτων πελατών και 
την πλήρη εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών. Οι 
διατάξεις αυτές πρέπει να ισχύουν χωρίς 
να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν 
κοινοτική διάσταση, αλλ’ ούτε και οι 
κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, 
λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία 95
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν την εξουσία να εκδίδουν 
δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, ενδεδειγμένες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου που δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να τους 
ανατεθεί επίσης η εξουσία να 
αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
προώθηση ουσιαστικού ανταγωνισμού που 
είναι αναγκαίος για την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς, καθώς και να 
εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα δημόσιας 
υπηρεσίας σε συμμόρφωση με το άνοιγμα 
της αγοράς, την προστασία των ευάλωτων 
πελατών και την πλήρη εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Οι 
διατάξεις αυτές πρέπει να ισχύουν χωρίς 

19) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει 
να έχουν την εξουσία να εκδίδουν 
δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, ενδεδειγμένες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου που δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να τους 
ανατεθεί επίσης η εξουσία να 
αποφασίζουν, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
διασφαλίζοντας τα οφέλη των 
καταναλωτών μέσω της προώθησης 
ουσιαστικού ανταγωνισμού που είναι 
αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, καθώς και να εξασφαλίζουν 
υψηλά πρότυπα δημόσιας υπηρεσίας σε 
συμμόρφωση με το άνοιγμα της αγοράς, 
την προστασία των ευάλωτων πελατών και 
την πλήρη εφαρμογή των μέτρων 
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να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν 
κοινοτική διάσταση, αλλ’ ούτε και οι 
κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, 
λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων.

προστασίας των καταναλωτών. Οι 
διατάξεις αυτές πρέπει να ισχύουν χωρίς 
να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν 
κοινοτική διάσταση, αλλ’ ούτε και οι 
κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, 
λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και 
οι ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των σχετικών αγορών, 
και πρέπει να έχουν την εξουσία να 
εξασφαλίζουν συναφείς πληροφορίες από 
τις εταιρείες ενέργειας μέσω κατάλληλων 
και επαρκών αρμοδιοτήτων έρευνας, 
επίλυσης διαφορών και επιβολής 
αποτελεσματικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προκειμένου να 
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διασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλες συναφείς ρυθμιστικές 
αρχές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά φυσικού αερίου και, 
όπου χρειάζεται, πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 97
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και 
οι ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των σχετικών αγορών, 
και πρέπει να έχουν την εξουσία να 
εξασφαλίζουν συναφείς πληροφορίες από 
τις εταιρείες ενέργειας μέσω κατάλληλων 
και επαρκών αρμοδιοτήτων έρευνας, 
επίλυσης διαφορών και επιβολής 
αποτελεσματικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλες συναφείς ρυθμιστικές 
αρχές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά φυσικού αερίου και, 
όπου χρειάζεται, πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 98
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Για να τονωθεί η θετική 
επίδραση των εξαιρουμένων έργων 
υποδομής στον ανταγωνισμό και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, το 
αίτημα εξαίρεσης πρέπει να χειρίζεται ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ώστε να 
συνεκτιμώνται καλύτερα οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις του και να 
διευκολύνεται ο διοικητικός χειρισμός 
του. Επιπλέον, λόγω των ασυνήθιστων 
χαρακτηριστικών κινδύνου της 
κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 
για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Για να τονωθεί η θετική 
επίδραση των εξαιρουμένων έργων 
υποδομής στον ανταγωνισμό και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, η 
απόφαση εξαίρεσης πρέπει να ληφθεί από 
τις ρυθμιστικές αρχές ή οποιουσδήποτε 
αρμόδιους φορείς των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών κατόπιν διαβουλεύσεως 
μεταξύ τους και αφού εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Επιπλέον, λόγω των 
ασυνήθιστων χαρακτηριστικών κινδύνου 
της κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 
για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Για να τονωθεί η θετική 
επίδραση των εξαιρουμένων έργων 
υποδομής στον ανταγωνισμό και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, το 
αίτημα εξαίρεσης πρέπει να χειρίζεται ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας, ώστε να συνεκτιμώνται 
καλύτερα οι διασυνοριακές επιπτώσεις του 
και να διευκολύνεται ο διοικητικός 
χειρισμός του. Επιπλέον, λόγω των 
ασυνήθιστων χαρακτηριστικών κινδύνου 
της κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 
για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Τα έργα που 
αναγνωρίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ως προτεραιότητας, όπως 
είναι το Nabucco, θα διαφοροποιήσουν 
τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ένωσης από τρίτες χώρες. Για να τονωθεί 
η θετική επίδραση των εξαιρουμένων 
έργων υποδομής στον ανταγωνισμό και 
την ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, το 
αίτημα εξαίρεσης πρέπει να χειρίζεται ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας, ώστε να συνεκτιμώνται 
καλύτερα οι διασυνοριακές επιπτώσεις του 
και να διευκολύνεται ο διοικητικός 
χειρισμός του. Επιπλέον, λόγω των 
ασυνήθιστων χαρακτηριστικών κινδύνου 
της κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
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και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 
για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

Or. ro

Τροπολογία 100
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Για να τονωθεί η θετική 
επίδραση των εξαιρουμένων έργων 
υποδομής στον ανταγωνισμό και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, το 
αίτημα εξαίρεσης πρέπει να χειρίζεται ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας, ώστε να συνεκτιμώνται 
καλύτερα οι διασυνοριακές επιπτώσεις του 
και να διευκολύνεται ο διοικητικός 
χειρισμός του. Επιπλέον, λόγω των 
ασυνήθιστων χαρακτηριστικών κινδύνου 
της κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 

20) Οι επενδύσεις σε κύριες νέες υποδομές 
πρέπει να προωθηθούν δυναμικά, με 
παράλληλη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Για να τονωθεί η θετική 
επίδραση των εξαιρουμένων έργων 
υποδομής στον ανταγωνισμό και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
αξιολογείται το ενδιαφέρον της αγοράς 
κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και 
πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για τη 
διαχείριση της συμφόρησης. Εάν έργο 
υποδομής χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, το 
αίτημα εξαίρεσης πρέπει να χειρίζεται η 
Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας, ώστε να συνεκτιμώνται 
καλύτερα οι διασυνοριακές επιπτώσεις του 
και να διευκολύνεται ο διοικητικός 
χειρισμός του. Επιπλέον, λόγω των 
ασυνήθιστων χαρακτηριστικών κινδύνου 
της κατασκευής αυτών των εξαιρουμένων 
κύριων έργων υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται 
προσωρινά στις επιχειρήσεις προμήθειας 
και παραγωγής εν μέρει παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες διαχωρισμού για τα σχετικά 
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για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

έργα. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ιδίως, 
για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού, σε 
νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας που 
μεταφέρουν αέριο από τρίτες χώρες στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 101
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Για κάθε έργο το οποίο αφορά 
αγωγό φυσικού αερίου διερχόμενο από τις 
θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έχει 
ως στόχο τη μεταφορά αερίου από τρίτες 
χώρες στην Kοινότητα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη θα εκπονούν μελέτη εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς 
αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων και θα 
προτείνουν μέτρα για τον ασφαλή 
εφοδιασμό φυσικού αερίου υπό συνθήκες 
περιβαλλοντικής προστασίας.

Or. ro
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Τροπολογία 102
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21) Η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 
πάσχει από έλλειψη ρευστότητας και 
διαφάνειας, η οποία παρεμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 
αγορά πρέπει να αυξηθούν και, προς 
τούτο, πρέπει να αναβαθμιστεί η 
ρυθμιστική εποπτεία επί των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην προμήθεια αερίου. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να μην θίγουν την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
συμβιβάζονται με αυτήν. Οι ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας και οι ρυθμιστικές αρχές 
των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει 
να συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των εμπλεκομένων 
αγορών.

21) Η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 
πάσχει από έλλειψη ρευστότητας και 
διαφάνειας, η οποία παρεμποδίζει την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την 
αντιστάθμιση του κινδύνου και την 
εμφάνιση νέων επιχειρήσεων. Η 
εμπιστοσύνη στην αγορά, η ρευστότητα 
και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 
αγορά πρέπει να αυξηθούν.

Or. de

Τροπολογία 103
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Τα κράτη μέλη πρέπει, από κοινού 
με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους, να εξετάσουν τις επιπτώσεις 
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των τροπολογιών στην οδηγία 
2003/55/ΕK σε ό,τι αφορά την 
απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων για 
ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων, με στόχο να 
μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

H εμπειρία έχει δείξει ότι οι νέες διατάξεις έχουν επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους 
απασχολούμενους του τομέα όπως καταδεικνύεται, για παράδειγμα, στην έκθεση για τις 
συνέπειες στην απασχόληση από το άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, η οποία εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007).

Τροπολογία 104
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες της 
αγοράς αερίου που απορρέουν από τη 
συγκέντρωση των προμηθευτών, τις 
μακροχρόνιες συμβάσεις που στηρίζουν 
τις παραδόσεις και την έλλειψη 
ρευστότητας των μεταγενέστερων 
χρηστών, συσκοτίζουν τη διάρθρωση της 
τιμολόγησης. Για να αποκατασταθεί η 
σαφήνεια της διάρθρωσης του κόστους, 
είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη διαμόρφωση της τιμής 
και, συνεπώς, πρέπει να καταστεί 
δεσμευτική η υποχρέωση εμπορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά των νέων και μικρότερων εταιρειών φυσικού 
αερίου και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και τις τιμές φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και 
οι ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των σχετικών αγορών, 
και πρέπει να έχουν την εξουσία να 
εξασφαλίζουν συναφείς πληροφορίες από 
τις εταιρείες ενέργειας μέσω κατάλληλων 
και επαρκών αρμοδιοτήτων έρευνας, 
επίλυσης διαφορών και επιβολής 
αποτελεσματικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλες συναφείς ρυθμιστικές 
αρχές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά φυσικού αερίου και, 
όπου χρειάζεται, πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 106
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και 
οι ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να 
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συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των σχετικών αγορών, 
και πρέπει να έχουν την εξουσία να 
εξασφαλίζουν συναφείς πληροφορίες από 
τις εταιρείες ενέργειας μέσω κατάλληλων 
και επαρκών αρμοδιοτήτων έρευνας και 
επίλυσης διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί το αποτελεσματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υπόκεινται σε ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας, τα 
οποία θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά φυσικού αερίου.

Τροπολογία 107
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22) Πριν εγκριθούν από την Επιτροπή οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό περαιτέρω απαιτήσεων 
τήρησης αρχείων, ο Οργανισμός 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας και η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών 
αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR) πρέπει να 
συνεργαστούν για να εξετάσουν το 
περιεχόμενο των κατευθυντηρίων 
γραμμών και να γνωμοδοτήσουν στην 
Επιτροπή. Ο οργανισμός και η επιτροπή 
πρέπει επίσης να συνεργαστούν για να 
διερευνήσουν περαιτέρω και να 
γνωμοδοτήσουν επί του κατά πόσον οι 
συναλλαγές που αφορούν συμβάσεις 
προμήθειας αερίου και παραγώγων 
αερίου πρέπει να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις διαφάνειας προ ή/και μετά 

Διαγράφεται
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την συναλλαγή και, εάν ναι, ποιο πρέπει 
να είναι το περιεχόμενο των εν λόγω 
απαιτήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Bλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 24 στ. 

Τροπολογία 108
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) τη διασφάλιση, με το χαμηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές, της 
ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων δικτύων, 
τα οποία να προωθούν την επάρκεια των 
συστημάτων διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μικρής και μεγάλης κλίμακας
και την αποκεντρωμένη παραγωγή τόσο 
στα δίκτυα μεταφοράς όσο και στα 
δίκτυα διανομής··

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας οδηγίας. Κάθε 
νεοαναπτυσσόμενο σύστημα δικτύου πρέπει να συμβαδίζει με την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την ενσωμάτωση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας κλπ.
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Τροπολογία 109
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας και 
τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι 
οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό. 
Βασική πτυχή της προμήθειας των 
πελατών είναι η πρόσβαση στα δεδομένα 
που αφορούν την κατανάλωση και οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα τους, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Η 
τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το κόστος της ενέργειας θα δημιουργήσει 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς θα παρέχει στους πελάτες άμεση 
ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, και για αλλαγή συμπεριφοράς.

23) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας και 
τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι 
οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό και τις 
δικαιότερες τιμές. Βασική πτυχή της 
προμήθειας των πελατών είναι η πρόσβαση 
σε αντικειμενικά και διαφανή δεδομένα 
που αφορούν την κατανάλωση και οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις 
συναφείς τιμές και τις δαπάνες 
εξυπηρέτησης, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν και η 
προπληρωμή πρέπει να είναι επαρκής και 
να αντικατοπτρίζει την πραγματική 
ποσότητα φυσικού αερίου που 
καταναλώνουν. Η παροχή πληροφοριών 
στους καταναλωτές τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση σχετικά με το κόστος της 
ενέργειας θα δημιουργήσει κίνητρα για 
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα παρέχει 
στους πελάτες άμεση ενημέρωση σχετικά 
με τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην επιδίωξη του στόχου του ελεύθερου και διαφανούς ανταγωνισμού, η πρόσβαση σε ένα 
ολόκληρο φάσμα δεδομένων δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εκλέγουν τον δικό τους 
προμηθευτή ενέργειας. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να χρεώνονται μόνο για το ποσό της 



PE404.542v02–00 64/117 AM\717626EL.doc

EL

ενέργειας που καταναλώνουν πραγματικά κάθε μήνα..

Τροπολογία 110
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την ορθή πρόβλεψη 
μεμονωμένων μέτρων (ευφυής μέτρηση), 
όπως προβλέπει η Οδηγία 2006/32/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες1 , 
προκειμένου να παρέχουν ακριβείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά 
με την κατανάλωση ενέργειας και να 
διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του 
τελικού χρήστη.
ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευφυείς μετρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές καλύτερη συνειδητοποίηση της πραγματικής 
κατανάλωσης φυσικού αερίου και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν σε μια πιο λελογισμένη χρήση 
του φυσικού αερίου.

                                               
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ.64
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Τροπολογία 111
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι καταναλωτές πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας 
οδηγίας. Τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν και 
να διασφαλισθούν καθώς και να 
περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και 
εκπροσώπηση. Η προστασία των 
καταναλωτών πρέπει να διασφαλίζει ότι 
όλοι οι πελάτες απολαμβάνουν τα οφέλη 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Τα 
δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να 
επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μέσω της δημιουργίας κινήτρων 
και της επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με 
τους κανόνες προστασίας των πελατών 
και τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 112
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α). τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν και 
να διασφαλισθούν και να περιλαμβάνουν 
μεγαλύτερη διαφάνεια και εκπροσώπηση. 
Η προστασία των καταναλωτών πρέπει 
να διασφαλίζει ότι όλοι οι πελάτες 
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απολαμβάνουν τα οφέλη μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς. Τα δικαιώματα 
των καταναλωτών πρέπει να 
επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μέσω της δημιουργίας κινήτρων 
και της επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με 
τους κανόνες προστασίας των πελατών 
και τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 113
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας 
και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι 
υπηρεσίες παροχής αερίου θα είναι 
προσβάσιμες στο κοινό και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι τιμές πρόσβασης στην υποδομή αερίου να μην είναι 
απαγορευτικές για τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες αυτές για την 
κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 



AM\717626EL.doc 67/117 PE404.542v02–00

EL

Τροπολογία 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η ενεργειακή πενία είναι ένα 
διογκούμενο πρόβλημα στην Κοινότητα. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
εθνικά σχέδια δράσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας και 
τη διασφάλιση της αναγκαίας 
κατανάλωσης ενέργειας για τους 
ευάλωτους πελάτες. Απαιτείται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και τα μέτρα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τιμολογιακές 
πολιτικές και βελτιώσεις της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στη στέγαση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει 
τουλάχιστον πολιτικές θετικής διάκρισης, 
όσον αφορά τα μοντέλα τιμολόγησης, για 
τους ευάλωτους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 115
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24) Για να υποστηριχθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού με παράλληλη διατήρηση 
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση κρίσης 
ενεργειακού εφοδιασμού, είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα πλαίσιο για περιφερειακή 
συνεργασία αλληλεγγύης.

24) Για να υποστηριχθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, τα κράτη μέλη, με 
παράλληλη διατήρηση πνεύματος 
αλληλεγγύης, ιδίως σε περίπτωση κρίσης 
ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να 
συνεργάζονται στενά. Για το λόγο αυτό, 
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως βάση η 
οδηγία του Συμβουλίου 2004/67/ΕΚ της 
26ης Απριλίου 20041 σχετικά με τα μέτρα 

                                               
1 ΕΕ L 127, 29.4.2004, σελ. 92
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διαφύλαξης της ασφάλειας εφοδιασμού 
αερίου. 
1 ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 92.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2004/67 ΕΚ, καλύπτει συνολικά τις πτυχές της ασφάλειας εφοδιασμού.

Τροπολογία 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο.

25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
πρωτοβουλίες περιφερειακής 
ολοκλήρωσης αποτελούν ένα βασικό 
ενδιάμεσο στάδιο για την υλοποίηση μιας 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των αγορών 
ενέργειας, που παραμένει και ο τελικός 
στόχος. Η περιφερειακή κλίμακα 
επιτρέπει την επίσπευση της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης παρέχοντας τη δυνατότητα 
στους διάφορους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, τα κράτη μέλη, της εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές 
των δικτύων μεταφοράς να συνεργαστούν 
πάνω σε συγκεκριμένες προβληματικές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο είναι ένα εποικοδομητικό ενδιάμεσο στάδιο που 
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επιτρέπει τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Επιτρέποντας 
στους ΔΔΜ και στις περιφερειακές και εθνικές αρχές την εναρμόνιση της πρόσβασης και των 
κανόνων στη συγκεκριμένη περιφέρεια, με τη δημιουργία δηλαδή μιας περιφερειακής δομής 
μεταφοράς, θα επιτρέψουν τη λειτουργία του δικτύου με πιο αποτελεσματικό τρόπο, τη 
διευκόλυνση των διαμεθοριακών ανταλλαγών και τις επενδύσεις.

Τροπολογία 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
αερίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους και την συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.

25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
αερίου, ένα πρώτο βήμα είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν οι περιφερειακές αγορές 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να προωθήσουν σε ευρωπαϊκό 
αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο όπου 
αυτό είναι δυνατόν, την ενοποίηση των 
εθνικών αγορών τους και την συνεργασία 
των διαχειριστών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στόχος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός 
πραγματικά ευρωπαϊκού δικτύου αγωγών 
και για το σκοπό αυτό, τα ρυθμιστικά 
θέματα που αφορούν τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις και τις περιφερειακές 
αγορές πρέπει να υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Οργανισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων και των 
περιφερειακών αγορών και η διαχείρισή τους με σαφή και διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, 
οι διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία 119
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στόχος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός 
πραγματικά ευρωπαϊκού δικτύου αγωγών 
και για το σκοπό αυτό, τα ρυθμιστικά 
θέματα που αφορούν τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις και τις περιφερειακές 
αγορές πρέπει να υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων και των 
περιφερειακών αγορών και η διαχείρισή τους με σαφή και διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, 
οι διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό. 

Τροπολογία 120
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στόχος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου και για το σκοπό 
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αυτό, τα ρυθμιστικά θέματα που αφορούν 
τις διασυνοριακές διασυνδέσεις και τις 
περιφερειακές αγορές πρέπει να 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων και των 
περιφερειακών αγορών και η διαχείρισή τους με σαφή και διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, 
οι διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία 121
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στόχος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός 
πραγματικά ευρωπαϊκού δικτύου και για 
το σκοπό αυτό, τα ρυθμιστικά θέματα
που αφορούν τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις και τις περιφερειακές 
αγορές πρέπει να υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων και των 
περιφερειακών αγορών και η διαχείρισή τους με σαφή και διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, 
οι διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό.
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Τροπολογία 122
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά, ούτως 
ώστε να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή 
να ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 
παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
αερίου και της βραχυπρόθεσμης, 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
εξέλιξής της, όπου περιλαμβάνονται 
πτυχές όπως προσφορά και ζήτηση, 
υποδομές μεταφοράς και διανομής, 
διασυνοριακές συναλλαγές, επενδύσεις, 
τιμές χονδρικής και λιανικής, ρευστότητα 
της αγοράς, βελτιώσεις όσον αφορά το 
περιβάλλον και την απόδοση.

26) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά, ούτως 
ώστε να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή 
να ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 
παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
αερίου και της βραχυπρόθεσμης, 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
εξέλιξής της, όπου περιλαμβάνονται 
πτυχές όπως προσφορά και ζήτηση, 
υποδομές μεταφοράς και διανομής, 
ποιότητα της υπηρεσίας και της 
προμήθειας, διασυνοριακές συναλλαγές, 
διαχείριση συμφόρησης, επενδύσεις, τιμές 
χονδρικής και λιανικής, ρευστότητα της 
αγοράς, βελτιώσεις όσον αφορά το 
περιβάλλον και την απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ενεργή συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών στον 
έλεγχο της ποιότητας της υπηρεσίας και της παροχής αερίου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών αρχών σε σχέση με την 
ικανότητα κατανομής των μηχανισμών και γενικότερα στη διαχείριση της συμφόρησης.

Τροπολογία 123
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά, ούτως 
ώστε να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή 
να ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 

26) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στην αγορά, ούτως 
ώστε να επιτρέπουν επίσης στην Επιτροπή 
να ασκεί τα καθήκοντα παρατήρησης και 
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παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
αερίου και της βραχυπρόθεσμης, 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
εξέλιξής της, όπου περιλαμβάνονται 
πτυχές όπως προσφορά και ζήτηση, 
υποδομές μεταφοράς και διανομής, 
διασυνοριακές συναλλαγές, επενδύσεις, 
τιμές χονδρικής και λιανικής, ρευστότητα 
της αγοράς, βελτιώσεις όσον αφορά το 
περιβάλλον και την απόδοση.

παρακολούθησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
αερίου και της βραχυπρόθεσμης, 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
εξέλιξής της, όπου περιλαμβάνονται 
πτυχές όπως προσφορά και ζήτηση, 
υποδομές μεταφοράς και διανομής, 
διασυνοριακές συναλλαγές, κατανάλωση 
φυσικού αερίου, επενδύσεις, τιμές 
χονδρικής και λιανικής, ρευστότητα της 
αγοράς, βελτιώσεις όσον αφορά το 
περιβάλλον και την απόδοση.

Or. ro

Τροπολογία 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Τα κράτη μέλη εξετάζουν με τους 
ενδιαφερόμενους κοινωνικού εταίρους τις 
επιπτώσεις των τροποποιήσεων της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ και ιδιαίτερα τα 
διάφορα μοντέλα για την εξασφάλιση 
ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς από πλευράς απασχόλησης, 
εργασιακών συνθηκών και ενημέρωσης, 
διαβούλευσης και δικαιωμάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων, 
προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι νέοι κανόνες έχουν επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο, 
όπως π.χ. απεδείχθη στην έκθεση για τις επιπτώσεις που είχε στην απασχόληση, το άνοιγμα των 
αγορών ηλεκτρισμού και αερίου που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής (2007) 
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Τροπολογία 125
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου παρέχει στην 
Επιτροπή την δυνατότητα να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για να επιτευχθεί 
ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές, που κατά 
συνέπεια είναι δεσμευτικά εκτελεστικά 
μέτρα, είναι χρήσιμο εργαλείο που μπορεί 
να προσαρμοστεί γρήγορα όταν είναι 
αναγκαίο.

28) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου παρέχει στην 
Επιτροπή την δυνατότητα να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για να επιτευχθεί 
ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές, που κατά 
συνέπεια είναι δεσμευτικά εκτελεστικά 
μέτρα, είναι χρήσιμο εργαλείο που μπορεί 
να προσαρμοστεί γρήγορα όταν είναι 
αναγκαίο. Οι βασικές αξίες των 
κατευθυντήριων γραμμών 
προσδιορίζονται από τη νομοθεσία μέσω 
της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1775/2005 παρέχει απλώς στην Επιτροπή τη δυνατότητα να τροποποιεί μέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Τροπολογία 126
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Ολόκληρο το κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Ο όρος «σύστημα μεταφοράς» 
αντικαθίσταται από το όρο «σύστημα 
μεταφοράς και/ή αποθήκευσης και/ή 
ΥΦΑ»
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Or. en

Τροπολογία 127
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–1α) στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή και την 
προμήθεια […] αερίου, με σκοπό τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων και 
ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει τους κανόνες 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα του αερίου, την πρόσβαση 
στην αγορά, τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για τις 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών 
και τη χορήγηση αδειών καθώς και για 
την εκμετάλλευση των δικτύων.
Θεσπίζει επίσης υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας και δικαιώματα για τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και 
αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του 
ανταγωνισμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές βρίσκονται 
στο επίκεντρο της οδηγίας. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ο σύνδεσμος με τις υποχρεώσεις 
του ανταγωνισμού.  
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Τροπολογία 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

() Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή, […] την 
αποθήκευση και την προμήθεια φυσικού 
αερίου, με σκοπό τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών 
αγορών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ορίζει τους κανόνες σχετικά με 
την οργάνωση και λειτουργία του τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, την πρόσβαση 
στην αγορά, τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για τις 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών 
και τη χορήγηση αδειών […] καθώς και 
για την εκμετάλλευση των δικτύων.
Θεσπίζει επίσης υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας και δικαιώματα για τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και 
αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του 
ανταγωνισμού.»

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές βρίσκονται 
στο επίκεντρο της οδηγίας. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ο σύνδεσμος με τις υποχρεώσεις 
του ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 129
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–1α) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι κανόνες που θεσπίζονται με την 
παρούσα οδηγία για το φυσικό αέριο, 
συμπεριλαμβανομένου του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), 
ισχύουν χωρίς διακρίσεις και για το 
βιοαέριο και το αέριο που παράγεται από 
βιομάζα ή άλλα είδη αερίου, στο βαθμό 
που τα αέρια αυτά είναι τεχνικώς δυνατό 
να διοχετεύονται με ασφάλεια στο 
δίκτυο φυσικού αερίου και να 
μεταφέρονται μέσω αυτού.

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που τηρούνται τα όρια τεχνικής και χημικής ασφάλειας για τα διάφορα αέρια, πρέπει 
να δοθεί έμφαση στην ανάγκη πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε αέρια από διαφορετικές πηγές.

Τροπολογία 130
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1- στοιχείο (α α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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“3. ως "μεταφορά" νοείται η μεταφορά 
φυσικού αερίου μέσω […] δικτύου, το 
οποίο περιέχει κυρίως σωληναγωγούς 
υψηλής πίεσης, εκτός από δίκτυο
σωληναγωγών προς τα ανάντη και εκτός 
από το τμήμα των σωληναγωγών υψηλής 
πίεσης που χρησιμοποιείται κυρίως στο 
πλαίσιο της τοπικής διανομής φυσικού 
αερίου, με στόχο την παράδοσή του σε 
πελάτες, χωρίς όμως να περιλαμβάνει 
τον εφοδιασμό”

Or. en

Αιτιολόγηση

O ισχύων ορισμός της «μεταφοράς» στην οδηγία 2003/55/ΕΚ διαφέρει από τον αντίστοιχο 
ορισμό στον κανονισμό 1775/2005. Η προτεινόμενη τροπολογία αλλάζει τον ορισμό στην 
οδηγία προκειμένου να είναι ίδιος με εκείνον στον κανονισμό.

Τροπολογία 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1- στοιχείο (–α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. ως "μεταφορά" νοείται η μεταφορά 
φυσικού αερίου μέσω […] δικτύου, το 
οποίο περιέχει κυρίως σωληναγωγούς 
υψηλής πίεσης, εκτός από δίκτυο 
σωληναγωγών προς τα ανάντη και εκτός 
από το τμήμα των σωληναγωγών υψηλής 
πίεσης που χρησιμοποιείται κυρίως στο 
πλαίσιο της τοπικής διανομής φυσικού 
αερίου, με στόχο την παράδοσή του σε 
πελάτες, χωρίς όμως να περιλαμβάνει 
τον εφοδιασμό,

Or. en



AM\717626EL.doc 79/117 PE404.542v02–00

EL

(Διευκρίνιση του ορισμού της «μεταφοράς» στο άρθρο 2 - σημείο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

O ισχύων ορισμός της «μεταφοράς» στην οδηγία 2003/55/ΕΚ διαφέρει από τον αντίστοιχο 
ορισμό στον κανονισμό 1775/2005. Η προτεινόμενη τροπολογία αλλάζει τον ορισμό στην 
οδηγία προκειμένου να είναι ίδιος με εκείνον στον κανονισμό.

Τροπολογία 132
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1- στοιχείο (–α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. ως "μεταφορά" νοείται η μεταφορά 
φυσικού αερίου μέσω δικτύου, το οποίο 
περιέχει κυρίως σωληναγωγούς υψηλής 
πίεσης, εκτός από δίκτυο σωληναγωγών 
προς τα ανάντη και εκτός από το τμήμα 
των σωληναγωγών υψηλής πίεσης που 
χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της 
τοπικής διανομής φυσικού αερίου, με 
στόχο την παράδοσή του σε πελάτες, 
χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον 
εφοδιασμό,

Or. de

Αιτιολόγηση

O ορισμός της «μεταφοράς» στην οδηγία 2003/55/ΕΚ διαφέρει από τον αντίστοιχο ορισμό στον 
κανονισμό 1775/2005. Η τροπολογία ενσωματώνει τον ορισμό του κανονισμού στην οδηγία.
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Τροπολογία 133
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (1) – στοιχείο (–α α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–αα) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"9. "εγκατάσταση αποθήκευσης": η 
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για 
την αποθήκευση φυσικού αερίου η οποία 
ανήκει ή/και την οποία εκμεταλλεύεται 
μια επιχείρηση φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 
των εγκαταστάσεων ΥΦΑ που 
χρησιμοποιείται για αποθήκευση, 
εξαιρουμένου του τμήματος που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
εκτέλεση των καθηκόντων των 
διαχειριστών δικτύου μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να καταστεί περισσότερο αυστηρή προκειμένου οι αποθηκευτές να μην 
μπορούν να ισχυρίζονται ότι εφόσον το μεγαλύτερο τμήμα της εγκατάστασής τους 
χρησιμοποιείται για δραστηριότητες παραγωγής, δεν θα έπρεπε επομένως να υπόκειται σε 
ρυθμιζόμενη ή μέσω διαπραγματεύσεων πρόσβαση τρίτων (RTPA/NTPA).

Τροπολογία 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (1) – στοιχείο (–α α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–αα) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
“9. "εγκατάσταση αποθήκευσης": η 
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για 
την αποθήκευση φυσικού αερίου η οποία 
ανήκει ή/και την οποία εκμεταλλεύεται 
μια επιχείρηση φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 
των εγκαταστάσεων ΥΦΑ που 
χρησιμοποιείται για αποθήκευση, 
εξαιρουμένου του τμήματος που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
δραστηριότητες παραγωγής και 
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
εκτέλεση των καθηκόντων των 
διαχειριστών δικτύου μεταφοράς·

Or. en

(Διευκρίνιση του ορισμού της «εγκατάστασης αποθήκευσης» στο άρθρο 2 – σημείο 9 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας, η λέξη «αποκλειστικά» πρέπει να προστεθεί στον ορισμό 
του σημείου 9 της εγκατάστασης αποθήκευσης στη φράση «του τμήματος που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για δραστηριότητες παραγωγής» κατά τον ίδιο τρόπο με τη φράση «που 
προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων των διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς».

Τροπολογία 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (–α β)) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–αβ) το σημείο 14 αντικαθίσταται από το 



PE404.542v02–00 82/117 AM\717626EL.doc

EL

ακόλουθο κείμενο:
"βοηθητικές υπηρεσίες": όλες οι 
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την 
πρόσβαση και την εκμετάλλευση των 
δικτύων μεταφοράς ή/και διανομής 
ή/και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, ή/και 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις 
οποίες περιλαμβάνεται η εξισορρόπηση 
φορτίου […]”

Or. en

(Διαγραφή του τελευταίου τμήματος του ισχύοντος ορισμού των «βοηθητικών υπηρεσιών» στο 
άρθρο 2 - σημείο 14 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που παρατηρείται ανεπάρκεια εγκαταστάσεων κατεργασίας/μετατροπής αερίου 
(υπηρεσίες) ή η πρόσβαση δεν παρέχεται σε δίκαιη και χωρίς διακρίσεις βάση, υπάρχουν 
δυνατότητες για δημιουργία φραγμών στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό καθώς και μείωση του 
επιπέδου ρευστότητας και ολοκλήρωσης της αγοράς. Τούτο σημαίνει ότι χρειάζεται το 
κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατεργασίας/μετατροπής 
(υπηρεσίες).

Τροπολογία 136
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (–α β)) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–αβ) το σημείο 14 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"βοηθητικές υπηρεσίες": όλες οι 
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την 
πρόσβαση και την εκμετάλλευση των 
δικτύων μεταφοράς ή/και διανομής 
ή/και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, ή/και 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις 
οποίες περιλαμβάνεται η εξισορρόπηση 
φορτίου και οι διατάξεις ανάμιξης και 
έγχυσης αδρανών αερίων, όχι όμως και οι 
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εγκαταστάσεις που προορίζονται 
αποκλειστικά για την εκτέλεση των 
καθηκόντων των διαχειριστών δικτύου 
μεταφοράς·

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 2, σημείο 14 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να καταστεί αυστηρότερη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η «ανάμιξη» 
δεν θα περιορίζεται στην ανάμειξη ο αγωγών φυσικού αερίου αλλά θα περιλαμβάνει και την 
έγχυση αζώτου που είναι και ο κύριος τρόπος μετατροπής του αερίου υψηλής θερμικής αξίας σε 
αέριο χαμηλής θερμικής αξίας (αέριο υδρογόνου σε υγραέριο). Δεδομένου του εκ των 
πραγμάτων μονοπωλίου στην αγορά υγραερίου, η πρόσβαση στην μετατροπή ποιότητας είναι 
ουσιώδους σημασίας για τη δημιουργία ανταγωνισμού.

Τροπολογία 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείου 1 – στοιχείο (–α γ) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–αγ) παρεμβάλλεται το εξής σημείο:
“14α. ' υγιής ανταγωνισμός σε μια 
ανοικτή αγορά': μετάβαση σε μια θέση 
όπου ουδεμία εταιρία θα μπορεί να 
κατέχει μερίδιο άνω του 30% της 
σχετικής αγοράς και όπου οι τρεις
μεγαλύτερες εταιρείες δεν θα κατέχουν 
ποσοστό ανώτερο του 50% και οι πέντε 
μεγαλύτερες εταιρείες ποσοστό ανώτερο 
του 66,7% στη σχετική αγορά”

Or. en
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Τροπολογία 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (–α δ) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α δ) το σημείο 17 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
“17. "γραμμή διασύνδεσης": ο αγωγός 
μεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει 
σύνορο μεταξύ κρατών μελών με κύριο
σκοπό τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων μεταφοράς αυτών των 
κρατών μελών·

Or. en

(Διευκρίνιση του ορισμού της «γραμμής διασύνδεσης » στο άρθρο 2 – σημείο 17 της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ορισμός μπορεί να είναι ρεαλιστικός για τις γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρισμού, δεν
υφίστανται όμως αγωγοί αερίου με μοναδικό σκοπό τη σύνδεση των συστημάτων δύο κρατών 
μελών με εξαίρεση τους υποθαλάσσιους αγωγούς.

Τροπολογία 139
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (–α δ) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(–α δ) το σημείο 17 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
17) "γραμμή διασύνδεσης": αγωγός 
αερίου μακράς απόστασης που διασχίζει 
ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών 
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μελών με αποκλειστικό σκοπό τη 
σύνδεση των εθνικών συστημάτων 
μεταφοράς αυτών των κρατών μελών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ορισμός μπορεί να είναι ο κατάλληλος για τα δίκτυα ηλεκτρισμού, δεν υφίστανται 
όμως αγωγοί αερίου με μοναδικό σκοπό τη σύνδεση των συστημάτων δύο κρατών μελών με 
εξαίρεση τους υποθαλάσσιους αγωγούς.

Τροπολογία 140
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1- στοιχείο (α α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 32α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
32α ‘απομονωμένη αγορά’: κράτος μέλος 
χωρίς διασύνδεση με τα εθνικά δύο 
δίκτυα μεταφοράς άλλων κρατών μελών 
και/ή ο εφοδιασμός του σε αέριο 
ελέγχεται από άτομο ή άτομα από Τρίτη 
χώρα.

Or. lt

Τροπολογία 141
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
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"36a. “ιδιοκτήτης συστήματος 
μεταφοράς”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9(6) σε ένα 
κράτος μέλος όπου ένας ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος έχει ορισθεί 
από το συγκεκριμένο κράτος μέλος και 
έχει επικυρωθεί από την Επιτροπή βάσει 
του άρθρου 9(1)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς από τις κάθετα ολοκληρωμένες 
εταιρείες αερίου και ηλεκτρισμού είναι ένας βασικός στόχος της προτεινόμενης τρίτης 
νομοθετικής δέσμης. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας ο σαφής προσδιορισμός του 
πεδίου εφαρμογής του διαχωρισμού αυτού. Ένας τομέας όπου οι απαιτήσεις του διαχωρισμού 
νομοθεσίας δεν είναι επαρκώς σαφείς είναι ο τομέας των υποχρεώσεων εμπιστευτικού 
χαρακτήρα που εφαρμόζονται τους διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. “πρόγραμμα προτεραιότητας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος”: πρόγραμμα 
υποδομής αερίου που θα οδηγήσει σε μια 
νέα πηγή αερίου που παρέχεται στην ΕΕ 
και όπου το μερίδιο εφοδιασμού αερίου 
σε περισσότερες από μία χώρες της 
Ένωσης οδηγεί σε μια αυξημένη 
διαφοροποίηση του σημερινού 
εφοδιασμού σε αέριο."

Or. en
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(Προσθήκη νέας παραγράφου 36α στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η επαρκής υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για την του ανταγωνισμού από το υγραέριο στο 
αέριο. Η πείρα δείχνει ότι πολλές φορές, μεγάλες επενδύσεις αποφασίστηκαν σε πολιτικό 
επίπεδο με περιορισμένη ρυθμιστική εμπλοκή. Ως εκ τούτου τα «προγράμματα προτεραιότητας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος» πρέπει να προσδιορίζονται και να υπόκεινται σε στρατηγική 
πολιτική απόφαση.

Τροπολογία 143
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. “πρόγραμμα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος”: πρόγραμμα υποδομής 
αερίου που θα οδηγήσει σε μια νέα πηγή 
αερίου που παρέχεται στην ΕΕ και σε μια 
αυξημένη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού σε αέριο σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη."

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η ζήτηση δυναμικού μεταφοράς στην Ευρώπη αυξάνεται και ως εκ τούτου οι επενδύσεις σε νέες 
υποδομές είναι ουσιώδους σημασίας. Η άρτια αναπτυγμένη υποδομή είναι ζωτικής σημασίας 
για τον ανταγωνισμό στην αγορά αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει ως εκ τούτου να 
προσδιορίζονται τα «προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» και να λαμβάνονται οι 
απαιτούμενες για αυτά στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις.



PE404.542v02–00 88/117 AM\717626EL.doc

EL

Τροπολογία 144
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. “πρόγραμμα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος”: πρόγραμμα υποδομής 
αερίου που θα οδηγήσει σε μια νέα πηγή 
αερίου που παρέχεται στην ΕΕ και σε μια 
αυξημένη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού σε αέριο σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη."

Or. de

(Προσθήκη νέου σημείου στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σταθερής αύξησης της ζήτησης του δυναμικού μεταφοράς, οι επενδύσεις σε νέες 
υποδομές είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες 
μεταφοράς, αποθήκευσης και ΥΦΑ. Η άρτια αναπτυγμένη υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά αερίου. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις για πολλές 
βασικές επενδύσεις έχουν ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο με ελάχιστη συνδρομή εκ μέρους των 
ρυθμιστικών αρχών. Τα «προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» πρέπει να προσδιορίζονται 
και να λαμβάνονται οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 145
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. «προσιτή τιμή»: τιμή που ορίζεται 
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από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ορισμό της ενεργειακής πενίας που 
παρέχεται στο άρθρο 2 σημείο 36·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσιτή τιμή πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους, καθώς πρόκειται σαφώς για 
θέμα που υπάγεται στην επικουρικότητα.

Τροπολογία 146
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«θεμιτός ανταγωνισμός σε μια ανοικτή 
αγορά»: καταβολή προσπαθειών ώστε 
καμία εταιρεία να μην κατέχει 
περισσότερο από 50 % της σχετικής 
αγοράς·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις 
έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους 
παράγοντες της αγοράς. Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό μέγεθος 
της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει τη μεγέθυνση των 
εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών. η σχετική αγορά ορίζεται από την 
Επιτροπή·
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Τροπολογία 147
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. «θεμιτός ανταγωνισμός σε μια 
ανοικτή αγορά»: καταβολή προσπαθειών 
ώστε καμία εταιρεία να μην κατέχει 
περισσότερο από 40% της σχετικής 
αγοράς·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις 
έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους 
παράγοντες της αγοράς. Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό μέγεθος 
της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει τη μεγέθυνση των 
εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών. η σχετική αγορά ορίζεται από την 
Επιτροπή·

Τροπολογία 148
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. «θεμιτός ανταγωνισμός σε μια 
ανοικτή αγορά»: καταβολή προσπαθειών 
ώστε καμία εταιρεία να μην κατέχει 
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περισσότερο από 20% της σχετικής 
αγοράς·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις 
έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους 
παράγοντες της αγοράς.  Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό 
μέγεθος της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει τη μεγέθυνση 
των εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών.  η σχετική αγορά ορίζεται από 
την Επιτροπή·

Τροπολογία 149
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (α) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36a. 'βιομηχανικός χώρος': γεωγραφική 
περιοχή ανήκουσα σε ιδιώτη με δίκτυο 
αερίου που προορίζεται για τον 
εφοδιασμό βιομηχανικών πελατών στην 
περιοχή αυτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές των ενεργειακών δικτύων σε βιομηχανικούς χώρους δεν οφείλουν σήμερα να 
συμμορφώνονται με μια σειρά υποχρεώσεων που αφορούν την εκμετάλλευση δικτύου σε όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ. Η πρακτική αυτή δεν καλύπτεται από σαφή νομική βάση της ΕΕ. Ως εκ 
τούτου, η νομοθεσία της ΕΕ θα έπρεπε να επιτρέπει επισήμως τα κράτη μέλη να προβλέπουν 
παρεκκλίσεις για βιομηχανικούς χώρους δεδομένου ότι τούτο θα εξασφαλίσει τη νομική 
βεβαιότητα. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση των βιομηχανικών δικτύων είναι σημαντική 
δεδομένου ότι εξασφαλίζει ανάλογες προσπάθειες χωρίς να θίγει τους στόχους της 
ελευθέρωσης. Η τροπολογία δεν  θίγει τα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών στους 
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βιομηχανικούς χώρους. Χαρακτηριστικά, υφίστανται ελάχιστοι ανεξάρτητοι τελικοί 
καταναλωτές που εφοδιάζονται από βιομηχανικούς χώρους (λιγότεροι των 50).

Τροπολογία 150
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (β) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36β. 'ενεργειακή πενία': νοικοκυριό που 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη 
θέρμανση της οικίας σε ένα αποδεκτό 
επίπεδο που βασίζεται στις συστάσεις της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, δηλαδή 
στους 18-22°C ανάλογα με τη χρήση του 
χώρου σε όλες τις επιφάνειες όταν αυτές 
κατοικούνται. Ο ορισμός περιλαμβάνει 
επίσης τη δυνατότητα αγοράς άλλων 
υπηρεσιών ενέργειας στην οικία σε εύλογο 
κόστος. Ένα νοικοκυριό βρίσκεται σε 
κατάσταση ενεργειακής πενίας όταν το 
μερίδιο των ενεργειακών δαπανών του 
στις συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού 
υπερβαίνει το διπλάσιο της εθνικής 
διάμεσης τιμής των ενεργειακών 
δαπανών·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελλείψει ορισμού, πολλά κράτη μέλη δεν συλλέγουν επισήμως δεδομένα σχετικά με τον μεγάλο 
αριθμό πολιτών που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής πενίας. Υποστηρίζοντας έναν κοινό 
ορισμό, τα κράτη μέλη θα συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος και πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή του. Ο παρών ορισμός βασίζεται σε 
έρευνες που διενεργήθηκαν από μια ομάδα ευρωπαίων ακαδημαϊκών και εξασφαλίζει έναν 
σχετικό υπολογισμό, ο οποίος μπορεί να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Στόχος του είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τα οποία πληρώνουν αναλογικά 
περισσότερα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. 
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Τροπολογία 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β (β) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36β. ‘υπηρεσίες ανάμιξης’: επεξεργασία 
του αερίου εκτός προδιαγραφών με άλλες 
πηγές αερίου εις τρόπον ώστε το 
προκύπτον μείγμα να εμπίπτει στο 
επιτρεπόμενο φάσμα των ποιοτικών 
προδιαγραφών. Η υπηρεσία αυτή 
προσφέρεται από έναν διαχειριστή 
επεξεργασίας αερίου."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 36β στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή της ποιότητας του αερίου αποτελεί σημαντικό θέμα σε ορισμένα κράτη μέλη και 
μπορεί επίσης να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές. Η διαθεσιμότητα ποιοτικής 
ικανότητας μετατροπής έχει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη των αγορών χονδρικής πώλησης 
υγραερίου. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου είναι ανεπαρκείς ή η 
πρόσβαση δεν παρέχεται σε μια δίκαιη και χωρίς διακρίσεις βάση, υπάρχουν δυνατότητες 
δημιουργίας φραγμών στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό καθώς και μείωση του επιπέδου
ρευστότητας στην αγορά.

Τροπολογία 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – στοιχείο (β γ) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
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"36γ. ‘υπηρεσίες σταθεροποίησης’: 
επεξεργασία του αερίου με άζωτο εις 
τρόπον ώστε να επιτρέπεται ο 
απεμπλουτισμός του αερίου και η 
ευθυγράμμιση του με τις επικρατούσες 
προδιαγραφές ποιότητας για τα αέρια. Η 
υπηρεσία αυτή προσφέρεται από έναν 
διαχειριστή επεξεργασίας αερίου."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 36γ στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογιών Turmes/Harms σχετικά με την ποιότητα του αερίου 13 &14.

Τροπολογία 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 1, στοιχείο (β δ) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο 36δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βδ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36δ. ‘εγκατάσταση επεξεργασίας 
αερίου’: εγκατάσταση που 
χρησιμοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 
ανάμειξης και/ή σταθεροποίησης για την 
επεξεργασία φυσικού αερίου που ανήκει 
και/ή το οποίο εκμεταλλεύεται μια 
επιχείρηση φυσικού αερίου."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 36δ στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογιών Turmes/Harms σχετικά με την ποιότητα του αερίου 13 &14.
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Τροπολογία 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο (β ε) (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 2 - στοιχείο 36 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βε) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"36ε. ‘διαχειριστής επεξεργασίας 
αερίου’: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επεξεργάζεται το αέριο και είναι 
υπεύθυνο για την εκμετάλλευση μιας 
εγκατάστασης επεξεργασίας αερίου."

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 36ε στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογιών Turmes/Harms σχετικά με την ποιότητα του αερίου 13 &14.

Τροπολογία 155
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 86 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
αερίου, χάριν του γενικού οικονομικού 
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συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες 
μπορούν να αφορούν την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
του εφοδιασμού, την τακτική παροχή 
και την ποιότητα […]καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
του κλίματος και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας […}"

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Μετακινώντας την αναφορά στην τιμή εφοδιασμού από τους προβληματισμούς της παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας προς εκείνους σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές, στόχος της 
τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα σχετικά με την τιμή της παροχής θα στοχεύουν 
τους περισσότερο ευάλωτους καταναλωτές. Με την πιο συγκεκριμένη αυτή στοχοθέτηση, τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι να επωφεληθούν εκείνοι που περισσότερο χρειάζονται την προστασία του 
καταναλωτή.

Τροπολογία 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 86 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
αερίου, χάριν του γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες 
μπορούν να αφορούν την ασφάλεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, 
την ποιότητα και τις τιμές παροχής, 
καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της
προστασίας του κλίματος. Οι 
υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται 
σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες 
και επαληθεύσιμες, και να διασφαλίζουν 
την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων 
αερίου της ΕΕ στους εθνικούς 
καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια 
του εφοδιασμού, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης 
και την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων και των στόχων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα 
μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο.

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η αναφορά στην ανανεώσιμη ενέργεια της ΕΕ και στους στόχους που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 
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αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής πενίας σε εθνικά σχέδια 
δράσης για την ενέργεια, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πραγματική μείωση του 
αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε 
κατάσταση ενεργειακής πενίας, και 
κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβαίνουν σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζουν 
ότι θα πληρούνται οι υποχρεώσεις 
παροχής οικουμενικής υπηρεσίας και οι 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνουν ειδικά τιμολόγια για 
τους ευάλωτους καταναλωτές και για τα 
μεμονωμένα νοικοκυριά και 
περιλαμβάνουν βελτιώσεις όσον αφορά 
την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η 
Επιτροπή παρέχει δείκτες για την 
παρακολούθηση του αντικτύπου των εν 
λόγω μέτρων στην ενεργειακή πενία. Τα 
εν λόγω μέτρα δεν εμποδίζουν το άνοιγμα 
της αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 
23. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διανομής 
ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
αποσύνδεση των πελατών νοικοκυριών 
λαμβάνοντας υπόψη τους ευάλωτους 
καταναλωτές που πάσχουν από 
ενεργειακή πενία. Τα κράτη που μέλη 
καθορίζουν τους ορισμούς των ευάλωτων 
καταναλωτών και των καταναλωτών που 
πάσχουν από ενεργειακή πενία και 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με τις κατηγορίες αυτές."

Or. en

(Αντικατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ με μια σχεδόν πλήρη νέα 
παράγραφο)
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Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή πενία είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Απαιτείται η 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και ο ρόλος των ΕΡΑ είναι καθοριστικής 
σημασίας. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
προόδου των κρατών μελών στον τομέα αυτόν και της κοινοποίησης των επιτυχημένων μέτρων 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Τροπολογία 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής πενίας σε εθνικά σχέδια 
δράσης για την ενέργεια, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πραγματική μείωση του 
αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε 
κατάσταση ενεργειακής πενίας, και 
κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβαίνουν σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζουν 
ότι θα πληρούνται οι υποχρεώσεις 
παροχής οικουμενικής υπηρεσίας και οι 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνουν ειδικά τιμολόγια για 
τους ευάλωτους καταναλωτές και για τα 
μεμονωμένα νοικοκυριά και 
περιλαμβάνουν βελτιώσεις όσον αφορά 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
στοχεύουν δε την κοινωνική υποστήριξη 
στις ομάδες καταναλωτών χαμηλού 
εισοδήματος. Η Επιτροπή παρέχει 
δείκτες για την παρακολούθηση του 
αντικτύπου των εν λόγω μέτρων στην 
ενεργειακή πενία. Τα εν λόγω μέτρα δεν 



PE404.542v02–00 100/117 AM\717626EL.doc

EL

εμποδίζουν το άνοιγμα της αγοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 23.»

Or. en

(Αντικατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ με μια σχεδόν πλήρη νέα 
παράγραφο)

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή πενία είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Απαιτείται η 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και ο ρόλος των ΕΡΑ είναι καθοριστικής 
σημασίας. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
προόδου των κρατών μελών στον τομέα αυτόν και της κοινοποίησης των επιτυχημένων μέτρων 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Τροπολογία 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1b) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα για την προστασία του τελικού 
καταναλωτή και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή και εξασφαλίζουν ιδιαίτερα 
την ύπαρξη των κατάλληλων 
διασφαλίσεων για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων των δεόντων μέτρων 
από πλευράς πληρωμών που θα τους 
βοηθήσουν να μην αποσυνδεθούν. [...]"

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Μετακινώντας την αναφορά στην τιμή εφοδιασμού από τους προβληματισμούς της παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας προς εκείνους σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές, στόχος της 
τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα σχετικά με την τιμή της παροχής θα στοχεύουν 
τους περισσότερο ευάλωτους καταναλωτές. Με την πιο συγκεκριμένη αυτή στοχοθέτηση, τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι να επωφεληθούν εκείνοι που περισσότερο χρειάζονται την προστασία του 
καταναλωτή.

Τροπολογία 160
Pia Elda Locatelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα για την προστασία του τελικού 
καταναλωτή και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή και εξασφαλίζουν ιδιαίτερα 
την ύπαρξη των κατάλληλων 
διασφαλίσεων για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων των δεόντων μέτρων 
που θα τους βοηθήσουν να μην 
αποσυνδεθούν. Στο πλαίσιο αυτό, 
μπορούν να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα 
για την προστασία των καταναλωτών σε 
απομακρυσμένες περιοχές που έχουν 
συνδεθεί με το δίκτυο αερίου, καθώς και 
των επιχειρήσεων έντασης ενέργειας 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 17(1)(a) 
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίζουν έναν προμηθευτή 
εσχάτης ανάγκης για πελάτες 
συνδεδεμένους με το δίκτυο παροχής 
αερίου. Εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
προστασίας του καταναλωτή, ιδίως σε 
σχέση με τη διαφάνεια αναφορικά με 
τους γενικούς συμβατικούς όρους και 
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συνθήκες, τη γενική ενημέρωση και τους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
επιλέξιμος πελάτης θα είναι πράγματι σε 
θέση να απευθυνθεί σε ένα νέο 
προμηθευτή. Όσον αφορά τουλάχιστον 
τους οικιακούς πελάτες, τα μέτρα αυτά 
συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στο παράρτημα Α.

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις έντασης ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 161
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι πελάτες θα έχουν το δικαίωμα να 
εφοδιάζονται από έναν προμηθευτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος το 
επιτρέπει, ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους στο οποίο ο τελευταίος έχει 
εγκριθεί ως προμηθευτής. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν σχετικά όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως 
προμηθευτές στη χώρα προέλευσής τους 
θα μπορούν να εφοδιάζουν τους πολίτες 
τους χωρίς να χρειάζεται να 
εκπληρώσουν τις οποιεσδήποτε 
περαιτέρω προϋποθέσεις."



AM\717626EL.doc 103/117 PE404.542v02–00

EL

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν διάφορες προϋποθέσεις για τον εφοδιασμό των πελατών στα 
διάφορα κράτη μέλη. Οι διαφορετικοί αυτοί κανόνες αγοράς αποτελούν ουσιαστικά φραγμούς 
για την είσοδο στις αγορές. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χωρίς περιορισμό πρόσβαση στην 
αγορά, θα έπρεπε να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης.

Τροπολογία 162
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι πελάτες θα έχουν το δικαίωμα να 
εφοδιάζονται από έναν προμηθευτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος το 
επιτρέπει, ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους στο οποίο ο τελευταίος έχει 
εγκριθεί ως προμηθευτής. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν σχετικά όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως 
προμηθευτές στη χώρα προέλευσής τους 
θα μπορούν να εφοδιάζουν τους πολίτες 
τους χωρίς να χρειάζεται να 
εκπληρώσουν τις οποιεσδήποτε 
περαιτέρω προϋποθέσεις."

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σε κάθε κράτος μέλος, οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν διάφορες προϋποθέσεις για τον 
εφοδιασμό των πελατών. Οι διαφορετικοί αυτοί κανόνες και νομικές υποχρεώσεις αποτελούν 
ουσιαστικά φραγμούς για την είσοδο στην αγορά. Προκειμένου να να διευκολυνθεί η χωρίς 
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περιορισμό πρόσβαση στην αγορά, θα έπρεπε να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης, 
όπως στην περίπτωση που ένας προμηθευτής είναι εγκεκριμένος σε ένα κράτος μέλος, να του 
επιτρέπεται επίσης να εφοδιάζει πελάτες σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να πρέπει να συμμορφωθεί 
με περαιτέρω προϋποθέσεις που ισχύουν εκεί .

Τροπολογία 163
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 1δ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχομένως μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης 
και μέσων για την καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, και του στόχου 
της ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
ιδίως την παροχή κατάλληλων 
οικονομικών κινήτρων, αξιοποιώντας, 
όπου είναι σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα 
εθνικά και κοινοτικά μέσα για τη 
συντήρηση και την κατασκευή της 
απαιτούμενης υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
έχοντας πλήρως υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, να 
προωθούν μακροπρόθεσμες συμφωνίες 
μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων παροχής 
που θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου 
παραχωρώντας στους πελάτες ένα δίκαιο 
μερίδιο των ωφελημάτων που θα 
προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συμβάσεις αυτές θα είναι σε θέση να 
συμβάλουν σε ένα βέλτιστο επίπεδο 
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επενδύσεων στον κλάδο.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να ωφεληθεί 
ουσιαστικά ο καταναλωτής.

Τροπολογία 164
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"5a. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας 
και τα δικαιώματα ενημέρωσης, δε 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την 
εφαρμογή των οποιωνδήποτε 
τροποποιήσεων στην παρούσα οδηγία 
προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές 
συνέπειες για τους εργαζόμενους. Η 
Επιτροπή υποβάλει έκθεση στις 
επιτροπές του τομεακού κοινωνικού 
διαλόγου σε σχέση με το αέριο και τον 
ηλεκτρισμό όσον αφορά τις 
διαβουλεύσεις και τα ληφθέντα μέτρα."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 5 στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)
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Αιτιολόγηση

Χρειάζονται διασφαλίσεις για την προστασία των εργαζομένων στον κλάδο από τις 
οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις του ανοίγματος των αγορών του ηλεκτρισμού και του 
αερίου. Για να μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις είναι σημαντικό να συζητηθούν με 
τους κοινωνικούς νομικούς εταίρους.

Τροπολογία 165
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6a. Προκειμένου να προωθηθεί η 
ενεργειακή αποδοτικότητα και να μειωθεί 
η ενεργειακή πενία, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν στις 
εταιρίες αερίου να καθιερώσουν τιμές 
που θα αυξάνονται για υψηλότερα 
επίπεδα κατανάλωσης με τον 
εκπεφρασμένο στόχο να δοθούν κίνητρα 
για συμπεριφορά που θα ευνοεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τη 
ζήτηση των νοικοκυριών για αέριο και με 
συνέπεια τη σχετική μείωση των 
εγχωρίων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και μειώνοντας το 
κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά 
που πάσχουν από ενεργειακή πενία."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 6 στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη 
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ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.

Τροπολογία 166
Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6a. Προκειμένου να προωθηθεί η 
ενεργειακή αποδοτικότητα και να μειωθεί 
η ενεργειακή πενία, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν στις 
εταιρίες αερίου να καθιερώσουν τιμές 
που θα αυξάνονται για υψηλότερα 
επίπεδα κατανάλωσης με τον 
εκπεφρασμένο στόχο να δοθούν κίνητρα 
για συμπεριφορά που θα ευνοεί την 
εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τη 
ζήτηση των νοικοκυριών για αέριο και με 
συνέπεια τη σχετική μείωση των 
εγχωρίων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι η αρχική έκπτωση στο 
αέριο θα ισοδυναμεί με τη χρήση των 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 6 στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
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μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.

Τροπολογία 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6a. Προκειμένου να προωθηθεί η 
ενεργειακή αποδοτικότητα και να μειωθεί 
η ενεργειακή πενία, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν στους 
προμηθευτές αερίου να καθιερώσουν 
τιμολόγια που θα αυξάνονται για 
υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν 
ότι το τμήμα της κατανάλωσης με τη 
χαμηλότερη τιμολόγηση θα ισοδυναμεί με 
την τυπική κατανάλωση νοικοκυριών με 
χαμηλό εισόδημα."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 6 στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.
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Τροπολογία 168
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"6a. Προκειμένου να προωθηθεί η 
οικονομική χρήση της ενέργειας και να 
μειωθεί η ενεργειακή πενία, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν στους 
προμηθευτές αερίου να καθιερώσουν 
τιμολόγια που θα συνεπάγονται εφάπαξ 
τιμές με αύξηση της τιμής για υψηλότερα 
επίπεδα κατανάλωσης. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι το 
τμήμα της κατανάλωσης με τη 
χαμηλότερη τιμολόγηση θα ισοδυναμεί με 
την τυπική κατανάλωση που απαιτείται 
για τη θέρμανση μιας αποτελεσματικής 
από ενεργειακής πλευράς κατοικίας."

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 6 στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.
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Τροπολογία 169
Romano Maria La Russa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

Διαγράφεται

"7. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.»

Or. en

Τροπολογία 170
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

Διαγράφεται

"7. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.»
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία επιτροπολογίας έχει ως στόχο να μειωθεί η επιρροή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της πρότασης της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο θα έχει απλώς 
την επιλογή να απορρίψει τα σχέδια της Επιτροπής. Συνέπεια τούτου, ζωτικές αποφάσεις για 
την εσωτερική αγορά ενεργείας θα αποσυρθούν από τη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 171
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

Διαγράφεται

"7. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.»

Or. de

Αιτιολόγηση

 Οι εξουσίες που προτείνονται εδώ από την Επιτροπή να εκδίδονται κατευθυντήριες γραμμές 
μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο παρακάμπτουν σε σημαντικό βαθμό τα 
δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έπρεπε να απορριφθούν.
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Τροπολογία 172
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

Διαγράφεται

"7. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την προστασία του καταναλωτή θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται άμεσα στην οδηγία. Δεν χρειάζεται επομένως εντεταλμένη εξουσία για την 
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

7. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή και 
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παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

διευκρίνισή της, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη οδηγία περιελάμβανε μέτρα για την προστασία των τελικών καταναλωτών και 
ιδιαίτερα των ευάλωτων. Η αποσύνδεση αναφερόταν σαφώς. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονταν να λάβουν μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας, της γενικής ενημέρωσης και 
των μηχανισμών ρύθμισης των αντιδικιών. Στην πράξη ωστόσο οι καταναλωτές δεν 
ωφελήθηκαν από το άνοιγμα της αγοράς. Είναι επομένως αναγκαίο να προβλεφθεί μηχανισμός 
εφαρμογής εις τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διευκρινίζουν τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 174
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

7. «10. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, τροποποιείται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στην τακτική διαδικασία 
πρέπει να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εξουσίες της Επιτροπής θα 
έπρεπε να περιορίζονται στις όποιες αναγκαίες τροποποιήσεις.
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Τροπολογία 175
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και 
να τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

7. Κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το μέτρο 
αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας, είναι να ακολουθούνται οι αρχές της ορθής κανονιστικής πρακτικής 
κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των κατευθυντήριων αυτών των γραμμών.

Τροπολογία 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 3a

 Διαφάνεια και δημοσίευση των 
πληροφοριών τους τελικούς καταναλωτές
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μία 
διαφανής, συγκρίσιμη, κατάλληλη και 
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ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με 
τις τιμές που εφαρμόζονται και τους 
τυποποιημένου όρους και συνθήκες, σε 
σχέση με την πρόσβαση και χρήση των 
υπηρεσιών που εντοπίζονται στο άρθρο 3 
θα παρέχεται στους τελικούς πελάτες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Α. Οι χρήστες του 
συστήματος και όπου είναι δυνατόν οι 
διαχειριστές τους συστήματος διανομής 
δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές σε 
μια εύκολα προσβάσιμη μορφή.
2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν την παροχή πληροφοριών 
ώστε οι τελικοί χρήστες και οι 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 
χρήσης, μέσω διαδραστικής 
καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμες 
την εν λόγω καθοδήγηση ή τις τεχνικές, 
εφόσον αυτές δεν διατίθενται στην αγορά.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση 
να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
να παρέχουν πληροφορίες για τα ισχύοντα 
τιμολόγια στους πελάτες κατά τη στιγμή 
της πώλησης και στο σημείο πώλησης, 
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες είναι 
πλήρως ενημερωμένοι για τους όρους 
τιμολόγησης.

Or. en

(Προσθήκη νέου άρθρου 3α στην οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή και 
να επιλέξουν εκείνο που συμφέρει, χρειάζονται αρκετές πληροφορίες προκειμένου να 
συγκρίνουν τις προσφορές. Οι προσφορές στην αγορά αερίου είναι λίαν πολύπλοκες και ως εκ 
τούτου ένα νέο άρθρο 3α χρειάζεται για να διευκρινίζονται οι απαιτήσεις διαφάνειας.
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Τροπολογία 177
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“2. Όταν εφαρμόζουν σύστημα 
χορήγησης αδειών, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν κριτήρια αντικειμενικά και 
μη εισάγοντα διακρίσεις, τα οποία 
πρέπει να πληροί η επιχείρηση που ζητά 
άδεια κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ή άδεια 
προμήθειας φυσικού αερίου. Τα κράτη 
μέλη επ' ουδενί δικαιούνται να 
δεσμευθούν την άδεια με κριτήρια που 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές εξουσίες 
που εμπεριέχουν διακριτική ευχέρεια. Τα 
κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις 
και οι διαδικασίες για τη χορήγηση 
αδειών δημοσιοποιούνται. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες
αδειοδότησης για εγκαταστάσεις, 
αγωγούς και συναφή εξοπλισμό 
λαμβάνουν υπόψη τη σημασία του 
προγράμματος για την εσωτερική αγορά 
ενεργείας.”

Or. en

(Αλλαγή διατύπωσης στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/55/EΚ))

Αιτιολόγηση

Ένα μεγάλο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί η έλλειψη 
επαρκούς υποδομής. Σε πολλά κράτη μέλη, τα προγράμματα για την κατασκευή νέας υποδομής 
και την αναβάθμιση της παλαιάς δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε λογικό χρόνο λόγω 
προβλημάτων που συνδέονται με τις διαδικασίες αδειοδότησης.
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