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Τροπολογία 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις ή μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, 
δεν παρέχεται ακόμη πρόσβαση στο δίκτυο 
χωρίς διακρίσεις και εξίσου αποτελεσματικό 
επίπεδο ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα 
κράτη μέλη. Επιπλέον, ορισμένες 
περιφέρειες δεν διαθέτουν δυναμικότητα 
διασυνοριακής διασύνδεσης, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται η 
ολοκλήρωση της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν δυναμικότητα διασυνοριακής 
διασύνδεσης. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ενοποίηση των 
αγορών και, ως εκ τούτου, της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 39
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις ή μειονεκτήματα. 
Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ακόμη 

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

πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις και 
εξίσου αποτελεσματικό επίπεδο 
ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν δε να παραμένουν 
απομονωμένες αγορές.

Or. lt

Τροπολογία 40
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος, 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο χωρίς 
διακρίσεις, όχι όμως να πωλείται το φυσικό αέριο σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις.

Τροπολογία 41
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, σε καμία εταιρεία στην 
Κοινότητα δεν είναι επί του παρόντος 

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

εταιρείες σε όλα τα κράτη μέλη το 
δικαίωμα να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, επί ίσοις 
όροις και χωρίς διακρίσεις ή 
μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, δεν 
παρέχεται ακόμη πρόσβαση στο δίκτυο 
χωρίς διακρίσεις και εξίσου 
αποτελεσματικό επίπεδο ρυθμιστικής 
εποπτείας σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δίδει την εντύπωση ότι τα προβλήματα στον τομέα του 
ανταγωνισμού που αναφέρονται από την Επιτροπή υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 42
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή δίδει την εντύπωση ότι τα προβλήματα στον τομέα του 
ανταγωνισμού που αναφέρονται από την Επιτροπή υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Τροπολογία 43
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ως πρώτο βήμα για την ενοποίηση 
των αγορών και την ανάπτυξη ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θα πρέπει 
να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο 
δυναμικότητας διασυνοριακής  
διασύνδεσης για το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη πρέπει να συμβαδίζει με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, στις 8/9 Μαρτίου 2007, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι στην πράξη το επίπεδο της απαιτούμενης δυναμικότητας διασύνδεσης θα ποικίλλει μεταξύ 
των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ.

Τροπολογία 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ως πρώτο βήμα για την ενοποίηση 
των αγορών και την ανάπτυξη ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θα πρέπει 
να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο 
δυναμικότητας διασυνοριακής  
διασύνδεσης για το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη συμβαδίζει με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Βρυξελλών, στις 8/9 Μαρτίου 2007, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι στην 
πράξη το επίπεδο της απαιτούμενης δυναμικότητας διασύνδεσης θα ποικίλλει μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων της ΕΕ.
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Τροπολογία 45
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – 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 της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)» 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

(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 της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)» 
κατέδειξαν ότι το πλαίσιο που προβλέπουν
οι υφιστάμενοι κανόνες και μέτρα δεν έχει 
μεταφερθεί επαρκώς στο δίκαιο όλων 
των κρατών μελών και συνεπώς δεν ήταν 
δυνατό να επιτευχθεί έως τώρα 
ικανοποιητικά ο στόχος μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τομεακή ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2005 σε εποχή που τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν είχαν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για το φυσικό αέριο. Το 
Δεκέμβριο 2006 η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι (βλέπε MEMO/06/481), 16 από τα 25 κράτη μέλη 
δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ισχύουσα νομοθεσία ή το έχουν πράξει ανεπαρκώς. 
Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πρέπει να μεταφέρεται όπως αρμόζει στο εθνικό δίκαιο.
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Τροπολογία 46
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού – 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 της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)» 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

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

Or. lt

Τροπολογία 47
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγκεκριμένα, απαιτείται ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 

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

συστημάτων μεταφοράς, προκειμένου 
σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ 
των τεχνικών και μεταξύ των εμπορικών 
κωδίκων για την παροχή και την 
διαχείριση αποτελεσματικής πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμένος και επαρκώς 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η 
τεχνικώς ορθή εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς στην Κοινότητα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και να 
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση καθώς 
και η έρευνα και καινοτομία, ιδίως για την 
εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
πρέπει να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους 
σύμφωνα με τους εν λόγω τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες.

Or. lt

Τροπολογία 48
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ορισμένες εθνικές αγορές δεν 
συνδέονται ή συνδέονται ανεπαρκώς με 
τις γειτονικές αγορές, με αποτέλεσμα να 
παραμένουν απομονωμένες. Η εσωτερική 
αγορά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τις 
απαιτούμενες πρόσθετες διασυνοριακές 
διασυνδέσεις. Κατά το σχεδιασμό του 
δικτύου σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 
ΕΕ πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη διαθέσιμης 
δυναμικότητας διασυνοριακής 
διασύνδεσης ανοικτής στην πρόσβαση 
τρίτων μερών, προκειμένου να είναι 
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εφικτή η εμπορία φυσικού αερίου σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά αερίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη δεν αναφέρει το σημαντικό αυτό θέμα, που έχει καθοριστική 
σημασία για ορισμένα σημεία του ανά χείρας κανονισμού.

Τροπολογία 49
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στην παρούσα φάση έχει αναλάβει η ERGEG. Κατά 
συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να αναλάβει το καθήκον αυτό δεδομένου ότι έχει ήδη σαφώς 
καθορισμένους κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός ενεργεί προς το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ενώ οι ΔΣΜ είναι 
δυνάμει ενδιαφερόμενο μέρος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας, θα πρέπει να τονισθεί επίσης ότι η δημιουργία πάρα πολλών οργάνων 
διαβούλευσης ενδέχεται να προκαλέσει επικάλυψη των διαβουλεύσεων.
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Τροπολογία 50
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στην παρούσα φάση έχει αναλάβει η ERGEG. Ο 
Οργανισμός πρέπει να αναλάβει το καθήκον αυτό δεδομένου ότι έχει ήδη σαφώς 
καθορισμένους κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός ενεργεί προς το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ενώ οι ΔΣΜ είναι 
δυνάμει ενδιαφερόμενο μέρος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας, θα πρέπει να τονισθεί επίσης ότι η δημιουργία πάρα πολλών οργάνων 
διαβούλευσης ενδέχεται να προκαλέσει επικάλυψη των διαδικασιών διαβούλευσης.
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Τροπολογία 51
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στην παρούσα φάση έχει αναλάβει η ERGEG. Κατά 
συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να αναλάβει το καθήκον αυτό δεδομένου ότι έχει ήδη 
καθορισμένους κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός ενεργεί προς το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ενώ οι ΔΣΜ είναι 
δυνάμει ενδιαφερόμενο μέρος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας, θα πρέπει να τονισθεί επίσης ότι η δημιουργία πάρα πολλών οργάνων 
διαβούλευσης ενδέχεται να προκαλέσει επικάλυψη των διαδικασιών διαβούλευσης.

Τροπολογία 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
αναμένουν με ενδιαφέρον το έργο που θα 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στην παρούσα φάση έχει αναλάβει η ERGEG. Κατά 
συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να αναλάβει το καθήκον αυτό δεδομένου ότι έχει ήδη σαφώς 
καθορισμένους κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός ενεργεί προς το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ενώ οι ΔΣΜ είναι 
δυνάμει ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 53
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να τονωθεί ο ανταγωνισμός μέσω 
ρευστών αγορών αερίου χονδρικής, είναι 
ουσιώδες να καταστεί δυνατό το εμπόριο 
αερίου ανεξάρτητα από τη θέση του στο 
σύστημα. Ο μόνος τρόπος για να 
επιτευχθεί τούτο είναι να παρέχεται η 
ελευθερία στους χρήστες δικτύου να 
προβαίνουν σε κρατήσεις δυναμικότητας 
εισόδου και εξόδου που να είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα 
το αέριο να μεταφέρεται κατά ζώνες αντί 
να ακολουθεί την προβλεπόμενη στη 
σύμβαση διαδρομή. Οι περισσότεροι 

(9) Για να τονωθεί ο ανταγωνισμός μέσω 
ρευστών αγορών αερίου χονδρικής, είναι 
ουσιώδες να καταστεί δυνατό το εμπόριο 
αερίου ανεξάρτητα από τη θέση του στο 
σύστημα. Ωστόσο, τα συστήματα εισόδου 
- εξόδου δεν πρέπει να έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα δεδομένου ότι δεν 
αντικατοπτρίζουν πάντοτε ορθά το 
κόστος μεταφοράς και ενδέχεται, ως εκ 
τούτου, να μην ενδείκνυνται σε όλες τις 
περιπτώσεις, καθότι υπάρχει σημαντική 
διαφορά μεταξύ χωρών διέλευσης και 
χωρών κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, τα 
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ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στο έκτο 
φόρουμ της Μαδρίτης εξέφρασαν την 
προτίμησή τους για συστήματα εισόδου –
εξόδου προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να καθορίζουν συστήματα 
εισόδου - εξόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα εισόδου - εξόδου πρέπει να αποτελούν επιλογή. Ωστόσο, δεν πρέπει να έχουν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα διότι δεν αντικατοπτρίζουν ορθά το κόστος μεταφοράς.

Τροπολογία 54
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 
κατάσταση του συστήματος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν τη 
συνολική κατάσταση ζήτησης και 
προσφοράς και να προσδιορίζουν τους 
λόγους για τις μεταβολές της τιμής 
χονδρικής. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
προσφορά και τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
του δικτύου, τις ροές και τη συντήρηση, 
την εξισορρόπηση και την χρήση της 
αποθήκευσης. Η σημασία αυτών των 
πληροφοριών για τη λειτουργία της 
αγοράς απαιτεί την άρση των 
περιορισμών δημοσίευσης για λόγους 
εμπιστευτικότητας.

(12) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 
κατάσταση του συστήματος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν τη 
συνολική κατάσταση ζήτησης και 
προσφοράς και να προσδιορίζουν τους 
λόγους για τις μεταβολές της τιμής 
χονδρικής. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
προσφορά και τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
του δικτύου, τις ροές και τη συντήρηση, 
την εξισορρόπηση και την χρήση της 
αποθήκευσης, εφόσον με τον τρόπο αυτό 
δεν θίγεται κανένα νόμιμο επαγγελματικό 
μυστικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιορίζεται το δικαίωμα κάθε πελάτη εγκαταστάσεων μεταφοράς και 
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αποθήκευσης να εξετάζονται τα στοιχεία του στο πλαίσιο εμπιστευτικότητας (λ.χ. οι 
μεταφερόμενες ποσότητές του) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να συνάγονται 
συμπεράσματα σχετικά στην αγορά εμπορίας. Η μετάδοση οικονομικά ευαίσθητων 
πληροφοριών από τους χρήστες του δικτύου σε άλλους εμπόρους/ανταγωνιστές θα μπορούσε να 
επιτρέπει στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς να παρακολουθούν στοιχεία παράδοσης και 
πώλησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί ο κανόνας των τουλάχιστον 3 χρηστών του 
δικτύου (Κανονισμός 1775/2005 άρθρο 6, παράγραφος 5).

Τροπολογία 55
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 
κατάσταση του συστήματος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν τη 
συνολική κατάσταση ζήτησης και 
προσφοράς και να προσδιορίζουν τους 
λόγους για τις μεταβολές της τιμής 
χονδρικής. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
προσφορά και τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
του δικτύου, τις ροές και τη συντήρηση, 
την εξισορρόπηση και την χρήση της 
αποθήκευσης. Η σημασία αυτών των 
πληροφοριών για τη λειτουργία της αγοράς 
απαιτεί την άρση των περιορισμών 
δημοσίευσης για λόγους 
εμπιστευτικότητας. 

(12) Απαιτείται ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αφορούν την υλική 
κατάσταση του συστήματος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν τη 
συνολική κατάσταση ζήτησης και 
προσφοράς και να προσδιορίζουν τους 
λόγους για τις μεταβολές της τιμής 
χονδρικής. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη 
συνολική προσφορά και τη ζήτηση, τη 
δυναμικότητα του δικτύου, τις ροές και τη 
συντήρηση, την εξισορρόπηση και την 
χρήση της αποθήκευσης. Η σημασία αυτών 
των συγκεντρωτικών πληροφοριών για τη 
λειτουργία της αγοράς απαιτεί μερική
άρση των περιορισμών δημοσίευσης για 
λόγους εμπιστευτικότητας σε σχετικά 
σημεία, με την επιφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των λογαριασμών των 
μεμονωμένων  χρηστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει σαφής ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων διαφάνειας και εμπορικού 
απορρήτου.
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Τροπολογία 56
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν πρέπει 
να είναι βέβαιοι ότι είναι δυνατόν να 
επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις για 
καταχρηστική συμπεριφορά. Πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες 
αρχές να ερευνούν αποτελεσματικά 
ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η 
πρόσβαση των αρμοδίων αρχών στα 
δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με επιχειρησιακές αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις προμήθειας. 
Στην αγορά αερίου, όλες αυτές οι 
αποφάσεις κοινοποιούνται στους 
διαχειριστές συστημάτων ως κρατήσεις 
δυναμικότητας, ορισμοί δυναμικότητας και 
πραγματοποιηθείσες ροές. Οι διαχειριστές 
συστημάτων πρέπει να διατηρούν αυτές τις 
πληροφορίες στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

(13) Για να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν πρέπει 
να είναι βέβαιοι ότι είναι δυνατόν να 
επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις για 
καταχρηστική συμπεριφορά. Πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες 
αρχές να ερευνούν αποτελεσματικά 
ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η 
πρόσβαση των αρμοδίων αρχών στα 
δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με επιχειρησιακές αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις προμήθειας. 
Στην αγορά αερίου, όλες αυτές οι 
αποφάσεις κοινοποιούνται στους 
διαχειριστές συστημάτων ως κρατήσεις 
δυναμικότητας, ορισμοί δυναμικότητας και 
πραγματοποιηθείσες ροές. Οι διαχειριστές 
συστημάτων πρέπει να διατηρούν αυτές τις 
πληροφορίες στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών για διάστημα πέντε ετών. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς το άρθρο 6β(1).

Τροπολογία 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής. 

(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής.
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Κατά συνέπεια, όλοι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά πρέπει να γνωρίζουν τους 
κανόνες και τις αρμοδιότητες που 
διέπουν την αλυσίδα προμήθειας και 
πρέπει να εναρμονιστούν για να τονωθεί η 
ενοποίηση της αγοράς της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών και για το λόγο αυτό πρέπει 
να διαγραφεί.

Τροπολογία 58
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής. 
Κατά συνέπεια, όλοι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά πρέπει να γνωρίζουν τους 
κανόνες και τις αρμοδιότητες που 
διέπουν την αλυσίδα προμήθειας και 
πρέπει να εναρμονιστούν για να τονωθεί η 
ενοποίηση της αγοράς της Κοινότητας.

(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία που αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 7 της οδηγίας για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 59
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ είναι ανεπαρκής και, 
κατά συνέπεια, οι κανόνες πρέπει να 
βελτιωθούν. Από την παρακολούθηση της 
αγοράς, η «Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο» (European Regulators' 
Group for electricity and gas, ERGEG) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις καλές πρακτικές πρόσβασης 
τρίτων μερών για διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης, που συμφωνήθηκαν από 
τους διαχειριστές συστημάτων στο φόρουμ 
της Μαδρίτης, εφαρμόζονται ανεπαρκώς 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές.

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ είναι σε ορισμένα 
κράτη μέλη ανεπαρκής και, κατά 
συνέπεια, πρέπει να βελτιωθεί η μεταφορά 
των ισχυόντων κανόνων στο εθνικό 
δίκαιο. Από την παρακολούθηση της 
αγοράς, η «Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο» (European Regulators' 
Group for electricity and gas, ERGEG) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις καλές πρακτικές πρόσβασης 
τρίτων μερών για διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης, που συμφωνήθηκαν από 
τους διαχειριστές συστημάτων στο φόρουμ 
της Μαδρίτης, εφαρμόζονται εν μέρει
ανεπαρκώς και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
καταστούν υποχρεωτικές. Μολονότι οι 
προαιρετικές οδηγίες έχουν εν τω μεταξύ 
μεταφερθεί σχεδόν ολοσχερώς στο δίκτυο 
των κρατών μελών σε όλη την Ευρώπη, η 
εκνομίκευση ενισχύει την εμπιστοσύνη 
των συμμετεχόντων στην αγορά σε μια 
μη διακριτική πρόσβαση στην 
αποθήκευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προαιρετικές οδηγίες για την καλή πρακτική όσον αφορά την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο 
για φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων αποθήκευσης εφαρμόζονται εν τω μεταξύ στο εθνικό 
δίκαιο πολλών κρατών μελών. Οι μετέχοντες στην αγορά δεν δείχνουν ωστόσο αρκετή 
εμπιστοσύνη σε αυτή την πρόσβαση στην αποθήκευση που εκ των πραγμάτων λειτουργεί 
αποτελεσματικά. Η εκνομίκευση των κανόνων αυτών θα αποτελέσει συνεπώς μέτρο για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης.
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Τροπολογία 60
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ είναι ανεπαρκής και, 
κατά συνέπεια, οι κανόνες πρέπει να 
βελτιωθούν. Από την παρακολούθηση της 
αγοράς, η «Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο» (European Regulators' 
Group for electricity and gas, ERGEG) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις καλές πρακτικές πρόσβασης 
τρίτων μερών για διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης, που συμφωνήθηκαν από 
τους διαχειριστές συστημάτων στο φόρουμ 
της Μαδρίτης, εφαρμόζονται ανεπαρκώς 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές.

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ είναι ανεπαρκής και, 
κατά συνέπεια, οι κανόνες πρέπει να 
βελτιωθούν. Από την παρακολούθηση της 
αγοράς, η «Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο» (European Regulators' 
Group for electricity and gas, ERGEG) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις καλές πρακτικές πρόσβασης 
τρίτων μερών για διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης, που συμφωνήθηκαν από 
τους διαχειριστές συστημάτων στο φόρουμ 
της Μαδρίτης, εφαρμόζονται ανεπαρκώς 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταστούν 
υποχρεωτικές. Απαιτούνται αυστηρές και 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης 
για όλες τις εγκαταστάσεις 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση εξαιρούμενων εγκαταστάσεων LNG, θα περιοριζόταν η εμβέλεια της παρούσας 
αιτιολογικής σκέψης λόγω της έκτασης της εξαίρεσης. 

Τροπολογία 61
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1775/2005, πρέπει, ειδικότερα, να 

Διαγράφεται
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ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία να 
καταρτίζει ή να εκδίδει τις 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εξασφάλιση του 
ελάχιστου βαθμό εναρμόνισης που 
απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός του 
παρόντος κανονισμού. Επειδή τα εν λόγω 
μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και 
αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 και τη συμπλήρωσή του με την 
προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, 
πρέπει να εκδίδονται με εφαρμογή της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
αριθ. 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Τροπολογία 62
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Σε ολόκληρο το κείμενο, οι όροι 
"σύστημα μεταφοράς" αντικαθίστανται 
από τους όρους "βασική υποδομή"

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας για το αέριο 2003/55/ΕΚ και της νέας πρότασης της 
Επιτροπής, δεν είναι δύσκολο να ισχυρισθεί κανείς ότι οι τερματικοί σταθμοί LNG και οι 
υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι δεν ανήκουν στο πρώτο μέρος της διαδικασίας αλλά στο μέσον. 
Είναι όπως το δίκτυο μεταφοράς και άρα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Κατά 
συνέπεια, οι όροι "Βασική υποδομή αερίου" μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευχερώς και στα 
τρία είδη υποδομών και γίνονται εύκολα κατανοητοί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 63
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η διευκόλυνση της ανάδυσης 
διασυνοριακής αγοράς λιανικής που να 
λειτουργεί εύρυθμα και με διαφάνεια και
αγοράς χονδρικής που να λειτουργεί 
εύρυθμα και με διαφάνεια· προβλέπει 
μηχανισμούς για την εναρμόνιση των εν 
λόγω κανόνων ώστε να καταστεί δυνατή 
διασυνοριακά η εμπορία αερίου και η 
προμήθεια των πελατών λιανικής με 
αέριο.

(γ) η διευκόλυνση της ανάδυσης αγοράς 
χονδρικής που να λειτουργεί εύρυθμα και 
με διαφάνεια· προβλέπει μηχανισμούς για 
την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων 
ώστε να καταστεί δυνατή διασυνοριακά η 
εμπορία αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος  των διασυνοριακών αγορών λιανικής δεν είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη 
εύρυθμων περιφερειακών και κοινοτικής αγορών χονδρικής, που πρέπει να αποτελεί το 
επίκεντρο του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις του 
ρυθμιστικού αυτού στόχου και να αναλυθεί προσεκτικά η σχέση κόστους/οφέλους, δεδομένου 
ότι είναι πιθανό να υπάρχει σημαντικό λανθάνον κόστος το οποίο υπερβαίνει τα οφέλη.
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Τροπολογία 64
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 1 – σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διευκόλυνση της ανάδυσης 
διασυνοριακής αγοράς λιανικής που να 
λειτουργεί εύρυθμα και με διαφάνεια και 
αγοράς χονδρικής που να λειτουργεί 
εύρυθμα και με διαφάνεια· προβλέπει 
μηχανισμούς για την εναρμόνιση των εν 
λόγω κανόνων ώστε να καταστεί δυνατή 
διασυνοριακά η εμπορία αερίου και η 
προμήθεια των πελατών λιανικής με αέριο.

γ) η διευκόλυνση της ανάδυσης 
διασυνοριακής αγοράς λιανικής που να 
λειτουργεί εύρυθμα και με διαφάνεια και 
αγοράς χονδρικής που να λειτουργεί 
εύρυθμα και με διαφάνεια· προβλέπει 
μηχανισμούς για την εναρμόνιση των 
κανόνων για την πρόσβαση στο δίκτυο
ώστε να καταστεί δυνατή διασυνοριακά η 
εμπορία αερίου και η προμήθεια των 
πελατών λιανικής με αέριο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των τιμών και η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Μόνο με τον τρόπο αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί ότι πληρούται η απαίτηση να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
εθνικών και περιφερειακών αγορών που διατυπώνεται στο άρθρο 1α.

Τροπολογία 65
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο συμπεριλαμβάνουν τον καθορισμό 
εναρμονισμένων αρχών για την 
τιμολόγηση, ή τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση, για 
την πρόσβαση στο δίκτυο, την 
δημιουργία υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων 

Οι στόχοι που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο συμπεριλαμβάνουν 
εναρμονισμένες αρχές για την κατανομή 
της δυναμικότητας και τη διαχείριση της 
συμφόρησης, τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαφάνειας, κανόνες 
εξισορρόπησης και τέλη για τη διαταραχή 
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και εναρμονισμένων αρχών για την 
κατανομή της δυναμικότητας και τη 
διαχείριση της συμφόρησης, τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαφάνειας, 
κανόνες εξισορρόπησης και τέλη για τη 
διαταραχή της ισορροπίας και διευκόλυνση 
της εμπορίας δυναμικότητας.».

της ισορροπίας και διευκόλυνση της 
εμπορίας δυναμικότητας.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των τιμών και η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Μόνο με τον τρόπο αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί ότι πληρούται η απαίτηση να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
εθνικών και περιφερειακών αγορών που διατυπώνεται στο άρθρο 1α.

Τροπολογία 66
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 2 - σημείο -α(νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) στην παράγραφο 1, το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. ως "μεταφορά" νοείται η μεταφορά 
φυσικού αερίου μέσω σωληναγωγού 
διαμετακόμισης φυσικού αερίου ή
δικτύου σωληναγωγών, το οποίο περιέχει 
κυρίως σωληναγωγούς υψηλής πίεσης, 
εξαιρουμένης της μεταφοράς μέσω 
σωληναγωγού προς τα ανάντη ή δικτύου
σωληναγωγών και εξαιρουμένων επίσης 
των σωληναγωγών ή των δικτύων 
σωληναγωγών που συνδέουν την 
αποθήκευση με την τοπική διανομή και 
γενικώς εξαιρουμένης της μεταφοράς 
μέσω σωληναγωγών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο 
της τοπικής διανομής φυσικού αερίου.  
[...]”
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός για τη "μεταφορά" είναι ασαφής και παραπλανητικός και πρέπει, ως εκ 
τούτου, να διευκρινιστεί.

Τροπολογία 67
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 2 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχεία 29 α και 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29α. ως "βασική υποδομή φυσικού 
αερίου" νοείται δίκτυο μεταφοράς ή 
εγκατάσταση αποθήκευσης ή 
εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG)·
29β. ως "διαχειριστής βασικής υποδομής 
φυσικού αερίου" νοείται φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο υπεύθυνο για τη λειτουργία 
εγκατάστασης βασικής υποδομής 
φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση, η συντονισμένη λειτουργία και 
η τεχνικώς ορθή εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφοράς αερίου. Κάθε 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
παραμένει υπεύθυνος για την τήρηση των 
υποχρεώσεων του συστήματος που 
απορρέουν από το άρθρο 8 της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ. Οι εξουσίες και τα 
καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου περιορίζονται, ως εκ τούτου, στις 
δραστηριότητες των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς για τις οποίες 
απαιτείται συντονισμός και εναρμόνιση 
σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύριος λόγος δημιουργίας του ENTSOG είναι να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ενός δικτύου όπου 
θα κατοχυρώνεται η απουσία εμποδίων στη συντονισμένη λειτουργία των δικτύων αερίου. 
Καίρια σημασία έχει επίσης να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες των ENTSOG που συνδέονται 
πρωτίστως με τα νομοθετικά τους καθήκοντα.

Τροπολογία 69
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση, η συντονισμένη λειτουργία και 
η τεχνικώς ορθή εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
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αερίου. δικτύου μεταφοράς αερίου και να 
υποστηρίζονται η διασυνοριακή εμπορία 
και οι εύρυθμα λειτουργούσες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και η δημιουργία του ENTSO αποτελούν σημαντική 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ΔΣΜ. Πέραν της παρούσας πρότασης, είναι απαραίτητη 
η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ σε πραγματικό χρόνο, σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό 
δίκτυο, προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο, έτσι ώστε να 
ενσωματώνονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα 
συμβάντα (βλέπε Γερμανία και Ιταλία).

Τροπολογία 70
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε επίπεδο 
Κοινότητας για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση και η τεχνικώς ορθή εξέλιξη 
του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς 
αερίου. Δεν απαγορεύεται σε κανένα 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς η 
συμμετοχή στη συνεργασία στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να μπορούν όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να συμμετέχουν στη 
συνεργασία, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το σημείο εγκατάστασης ή την εδαφική κάλυψη σε 
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επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 71
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία Όλοι οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) 
συνεργάζονται σε επίπεδο Κοινότητας για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη διαχείριση και η τεχνικώς ορθή 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς αερίου και να προωθηθεί η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ΔΣΜ θα καταστήσουν ευχερέστερη την ολοκλήρωση της 
αγοράς αερίου, θα πρέπει να ορισθεί ότι η προώθηση της ολοκλήρωσης της αγοράς αποτελεί  
συγκεκριμένο καθήκον του ENTSO.

Τροπολογία 72
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 



PE404.707v01-00 28/111 AM\717803EL.doc

EL

καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού 
κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με 
άλλους ενδιαφερόμενους, του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε μέχρι σήμερα καθήκον της ERGEG. Το καθήκον 
αυτό πρέπει να ανατεθεί στο μελλοντικό Οργανισμό που θα αναλάβει την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 73
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε μέχρι σήμερα καθήκον της ERGEG. Το καθήκον 
αυτό πρέπει να ανατεθεί στο μελλοντικό Οργανισμό που θα αναλάβει την προστασία του 
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δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 74
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε μέχρι σήμερα καθήκον της ERGEG. Το καθήκον 
αυτό πρέπει να ανατεθεί στο μελλοντικό Οργανισμό που θα αναλάβει την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την […], οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 

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

υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον Οργανισμό το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελλοντικών μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού του προς ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε μέχρι σήμερα καθήκον της ERGEG. Το καθήκον 
αυτό πρέπει να ανατεθεί στο μελλοντικό Οργανισμό που θα αναλάβει την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 76
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Χρηστών του Δικτύου Μεταφοράς 
("ENTSUG") για την κατάλληλη 
εκπροσώπηση των χρηστών του δικτύου 
και τη διαβούλευση με αυτούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν μια αγορά 
χωρίς διακρίσεις, μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά 
δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κατάλληλη εκπροσώπηση των χρηστών του δικτύου. Οι εν 
λόγω χρήστες εκτίθενται στις εξελίξεις των ευρωπαϊκών αγορών και η γνώμη τους πρέπει να 
θεωρείται ισότιμη με εκείνη των διαχειριστών του δικτύου: οι χρήστες του δικτύου πρέπει να 
εκπροσωπούνται από επίσημο θεσμικό φορέα ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλλουν με 
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αποτελεσματικό και θεσμοποιημένο τρόπο στη διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός έξι εβδομάδων από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί στην 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού. 

2. Εντός έξι εβδομάδων από την 
παραλαβή, ο Οργανισμός, κατόπιν 
διαβούλευσης με χρήστες και πελάτες, 
γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με το 
σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελών και το σχέδιο εσωτερικού 
κανονισμού.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες και τους πελάτες του συστήματος (όπως 
ορίζονται στην οδηγία) την ευκαιρία να εκθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με τα καταστατικά 
και τους εσωτερικούς κανονισμούς των ENTSOG, δεδομένου ότι θα είναι σε θέση να 
αποφανθούν κατά πόσον οι διακανονισμοί θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη αποτελεσματικής και 
αποδοτικής αγοράς.

Τροπολογία 78
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ζητείται η γνώμη του ENTSUG κατά 
τη διαμόρφωση των κωδίκων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν μια αγορά 
χωρίς διακρίσεις, μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά 
δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κατάλληλη εκπροσώπηση των χρηστών του δικτύου. Οι εν 
λόγω χρήστες εκτίθενται στις εξελίξεις των ευρωπαϊκών αγορών και η γνώμη τους πρέπει να 
θεωρείται ισότιμη με εκείνη των διαχειριστών του δικτύου: οι χρήστες του δικτύου πρέπει να 
εκπροσωπούνται από επίσημο θεσμικό φορέα ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλλουν με 
αποτελεσματικό και θεσμοποιημένο τρόπο στη διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2β - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το 
σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των 
μελών και το σχέδιο εσωτερικού 
κανονισμού εντός τριών μηνών από τη 
λήψη της γνώμης του Οργανισμού.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον 
κατάλογο των μελών και το σχέδιο 
εσωτερικού κανονισμού εντός τριών 
μηνών από τη λήψη της γνώμης του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει - μέσω της γνώμης που διατυπώνει ο Οργανισμός - να λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις που εκφράζουν στον Οργανισμό οι χρήστες και οι πελάτες του συστήματος κατά τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τα καταστατικά, τα μέλη  και τους εσωτερικούς κανονισμούς των 
ENTSOG.
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Τροπολογία 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σχετικά 
με τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών 
και τα σχέδια κωδίκων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2ε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2εα και 2εβ. Στόχος της παρούσας 
τροπολογίας είναι να προσαρμόσει το κείμενο στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 81
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συντάσσει και υποβάλλει στον Οργανισμό 
προς έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 2ε σε 
συνδυασμό με το άρθρο χ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ... για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας:

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

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

(β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για (β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
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την λειτουργία δικτύου· την λειτουργία δικτύου·
(γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

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

(δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· (δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών με βάση 
τις προτεραιότητες του Οργανισμού·

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

(στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές", επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .

Τροπολογία 82
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συντάσσει και υποβάλλει στον Οργανισμό 
προς έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 2ε σε 
συνδυασμό με το άρθρο χ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ... για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας:

(α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα (α) σχέδια τεχνικών κωδίκων στα πεδία 
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πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3· που αναφέρονται στην παράγραφο 3·
(β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
την λειτουργία δικτύου·

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

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

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

(δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· (δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών με βάση 
τις προτεραιότητες του Οργανισμού·

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

(στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειας των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων πρέπει να 
καθορίζονται εκ των προτέρων.  Ο  Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) πρέπει να παρέχει επίσημα συμβουλές στην Επιτροπή υπό μορφή 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ENTSO, τα οποία πρέπει να συντάσσουν τους 
τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές". Τα σχέδια 
αυτά κωδίκων πρέπει να υποβάλλονται στον ACER μετά από συμφωνία στο πλαίσιο των 
ENTSO. Μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματικά 
ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ, η οποία θα παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης.

Τροπολογία 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συντάσσει και υποβάλλει στον Οργανισμό 
προς έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 2ε σε 
συνδυασμό με το άρθρο χ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ... για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 



PE404.707v01-00 36/111 AM\717803EL.doc

EL

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

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

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

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

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

(γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, με πρόβλεψη 
διαχείρισης σε σχέση με τη ζήτηση, ανά 
διετία

(δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· (δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών·
(ε) ετήσια έκθεση· (ε) ετήσια έκθεση·

(στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

(στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕNTSOG πρέπει να προτείνει στον Οργανισμό για έγκριση μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις 
ειδικά τους τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών. 
Το σκέλος της ζήτησης είναι εξίσου σημαντικό με το σκέλος της προσφοράς για την κατάρτιση 
ενός επενδυτικού σχεδίου.

Τροπολογία 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει, 
σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες 
στην αγορά και τους τελικούς χρήστες:

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

α) σχετικούς με το δίκτυο τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες στα πεδία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3·

β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για β) κοινά εργαλεία και σχέδια έρευνας για 
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την λειτουργία δικτύου· την λειτουργία δικτύου·
γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

γ) δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά τριετία, για την 
ανάπτυξη του δικτύου·

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

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

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

στ α) κατά το πρώτο έτος και εν συνεχεία 
κάθε τρία χρόνια, επισκόπηση της 
διάρκειας των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών στον τομέα του δικτύου των 
εθνικών διατάξεων ή της διαφορετικής 
διατύπωσης εθνικών διατάξεων που 
καθυστερούν, καθιστούν δαπανηρότερη ή 
παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή 
επέκταση του δικτύου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο διαχειριστών της μεταφοράς αερίου πρέπει να εντάσσει κατά το δυνατό στις εργασίες 
του τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους τελικούς χρήστες. Η ζητούμενη επικαιροποίηση 
του επενδυτικού προγραμματισμού κάθε τρία χρόνια αποβλέπει στη διάθεση των απαιτούμενων 
πληροφοριών χωρίς άσκοπη γραφειοκρατία. Με την προσθήκη του στοιχείου στα) θα 
λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της παρεμπόδισης της διασυνοριακής επέκτασης του δικτύου 
λόγω διαφορετικών εθνικών διατάξεων. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται η παρακολούθηση της 
επικρατούσας κατάστασης.

Τροπολογία 85
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει, 
σε στενή συνεργασία με το ENTSUG:
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α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

α) σχετικούς με το δίκτυο τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες στα πεδία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3·

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

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

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

γ) δεκαετές πρόγραμμα, για την ανάπτυξη 
του δικτύου ανά διετία·

δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· δ) ετήσιο πρόγραμμα εργασιών·
ε) ετήσια έκθεση· ε) ετήσια έκθεση·

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινών 
και χειμερινών προμηθειών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά θίγονται κατά κύριο λόγο από τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία. Το πρόγραμμα ανάπτυξης 
του δικτύου έχει ως στόχο να καθορίζει τη δυναμικότητα του δικτύου, προβλέψεις όσον αφορά 
την προσφορά και τη ζήτηση καθώς και πιθανή μείωση του δυναμικού. Οι συγκεκριμένες 
επενδύσεις υπόκεινται στον τομέα αρμοδιοτήτων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. 
Τούτο ανταποκρίνεται στο άρθρο 24γ (στ) της τροποποιημένης οδηγίας για το φυσικό αέριο 
(2003/55).

Τροπολογία 86
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει
και υποβάλλει στον Οργανισμό προς 
έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 2ε και 6, 
παράγραφος 3,  του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. ... για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας:
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(α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

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

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

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

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

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

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

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

(στ) ετήσιες προβλέψεις επάρκειας 
θερινών και χειμερινών προμηθειών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ENTSOG είναι ένας τεχνικός οργανισμός αναρμόδιος για τη θέσπιση των κανόνων αγοράς αντί των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών.  Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να έχει εξουσία καθορισμού των εμπορικών 
κωδίκων. Όσον αφορά τους τεχνικούς κώδικες, αρκεί, ενόψει της εναρμόνισης του συστήματος, να 
ρυθμίζει ο ENTSOG τις γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους εθνικούς ΔΣΜ, οι οποίοι 
πρέπει να είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση των λεπτομερών κωδίκων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
κάθε εθνικής αγοράς. 

Τροπολογία 87
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
καθορίζει:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές του δικτύου δεσμεύονται με τις διατάξεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Το 
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ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς δεν μπορεί συνεπώς να λαμβάνει 
δεσμευτικές αποφάσεις για μεμονωμένα μέλη. Το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς μπορεί ωστόσο να καθορίζει μη δεσμευτικούς κώδικες και να καταρτίζει δεκαετή 
επενδυτικά προγράμματα.

Τροπολογία 88
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
δικτύου, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης 
επάρκειας παραγωγής, ανά διετία, το οποίο 
θα αποτελεί τη βάση για επί μέρους 
ανοικτές διαδικασίες για την αξιολόγηση 
της πραγματικής ζήτησης στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάπτυξης δικτύου προορίζεται για την αναλυτική περιγραφή της δυναμικότητας, των 
προβλέψεων ζήτησης και προσφοράς και για τον εντοπισμό δυνητικών αναντιστοιχιών 
δυναμικότητας και συμφορήσεων. Οι ειδικές επενδύσεις είναι θέμα της αρμοδιότητας των επί 
μέρους ΔΣΜ και πρέπει να βασίζονται στην πραγματική ζήτηση της αγοράς που αξιολογείται με 
ανοικτές διαδικασίες.

Τροπολογία 89
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. lt

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ, παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκδίδει:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2εα και 2εβ. Στόχος της παρούσας 
τροπολογίας είναι να προσαρμόσει το κείμενο στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι τα καθήκοντα αναφέρονται μόνον σε ζητήματα που 
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σχετίζονται με το δίκτυο.

Τροπολογία 93
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς είναι αρμόδιοι μόνο για 
τη λειτουργία του δικτύου. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
(ENTSO) μπορεί να καθορίζει κανόνες για την εμπορία με δυναμικότητες, όχι όμως για την 
εμπορία φυσικού αερίου. Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο πρέπει να ερμηνευθεί η ενεργειακή 
απόδοση σε συνδυασμό με τα δίκτυα φυσικού αερίου.

Τροπολογία 94
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 

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

περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών κωδίκων που καταρτίζονται κατά 
τη διάρκεια του έτους, σχέδιο για το 
συντονισμό της λειτουργίας του δικτύου 
και για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές", επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .

Τροπολογία 95
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Το ENTSOG είναι ένας τεχνικός οργανισμός αναρμόδιος για τη θέσπιση των κανόνων αγοράς αντί 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.  Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να έχει εξουσία καθορισμού των 
εμπορικών κωδίκων. Όσον αφορά τους τεχνικούς κώδικες, αρκεί, ενόψει της εναρμόνισης του 
συστήματος, να ρυθμίζει ο ENTSOG τις γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους εθνικούς 
ΔΣΜ, οι οποίοι πρέπει να είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση των λεπτομερών κωδίκων σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά κάθε εθνικής αγοράς. 

Τροπολογία 96
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ACER πρέπει να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας των ENTSO που θα πρέπει να 
βασίζεται σε προτεραιότητες που καθορίζει ο ACER μετά από συζήτηση με τα ENTSO και 
διαβούλευση με τους άλλους ενδιαφερομένους. Δεδομένου ότι για τις άλλες πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 1, απαιτείται έγκριση πρέπει να ισχύει η ίδια 
διαδικασία κατ' αναλογία.. Μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια 
πραγματικά ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ, η οποία θα παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική 
δυνατότητα αυτορρύθμισης.
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Τροπολογία 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕNTSOG πρέπει να προτείνει σχέδιο τεχνικών κωδίκων προς επίσημη έγκριση από τον 
Οργανισμό μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 98
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·
(β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·
(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·
(δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·
στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
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συμφόρησης·
ζ) κανόνες για την εμπορία·
(η) κανόνες για τη διαφάνεια·
(θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα 
τέλη εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·
(ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·
(ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2εα και 2εβ. Στόχος της παρούσας 
τροπολογίας είναι να προσαρμόσει το κείμενο στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

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

(β) σύνδεση στο δίκτυο·

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων (γ) ανταλλαγή δεδομένων·
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και την εκκαθάριση·
(δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα· (δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·

(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

(στ) διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας·

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

(θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα 
τέλη εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·
(ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·
(ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

(η) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕNTSOG πρέπει μόνο να προτείνει σχέδιο τεχνικών κωδίκων προς επίσημη έγκριση από τον 
Οργανισμό μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία των δικτύων ενέργειας·

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

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

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

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

ζ) κανόνες για την εμπορία· ζ) κανόνες για την εμπορία με 
δυναμικότητες·

η) κανόνες για τη διαφάνεια· η) σχετικοί με το δίκτυο κανόνες για τη 
διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι τα καθήκοντα των διαχειριστών των συστημάτων 
μεταφοράς αφορούν μόνον ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο.
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Τροπολογία 102
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία των δικτύων ενέργειας·

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

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

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

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

ζ) κανόνες για την εμπορία· ζ) κανόνες για την εμπορία με 
δυναμικότητες·

η) κανόνες για τη διαφάνεια· η) σχετικοί με το δίκτυο κανόνες για τη 
διαφάνεια·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς σε ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο. Η θέσπιση διατάξεων για το 
χονδρικό εμπόριο και η απαιτούμενη διαφάνεια στον τομέα αυτό δεν ενδείκνυται· οι διατάξεις 
αυτές πρέπει να εκπονηθούν από τον Οργανισμό στο πλαίσιο διαβούλευσης εκ του σύνεγγυς με 
τους συμμετέχοντες στην αγορά. Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας σχετικά με το άρθρο 15, 
παράγραφος 4.

Τροπολογία 103
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

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

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

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

(στ) κανόνες για τη διασυνοριακή 
κατανομή δυναμικότητας και τη
διασυνοριακή διαχείριση συμφόρησης·

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

(θ) κανόνες για την εξισορρόπηση,
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα 

(η) κανόνες για τη λειτουργική 
εξισορρόπηση μεταξύ των συστημάτων 



AM\717803EL.doc 53/111 PE404.707v01-00

EL

τέλη εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

(ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·
(ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

(θ) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ENTSOG είναι ένας τεχνικός οργανισμός αναρμόδιος για τη θέσπιση των κανόνων αγοράς 
αντί των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.  Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να έχει εξουσία καθορισμού 
των εμπορικών κωδίκων. Όσον αφορά τους τεχνικούς κώδικες, αρκεί, ενόψει της εναρμόνισης 
του συστήματος, να ρυθμίζει ο ENTSOG τις γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους 
εθνικούς ΔΣΜ, οι οποίοι πρέπει να είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση των λεπτομερών κωδίκων 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε εθνικής αγοράς. 

Τροπολογία 104
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

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

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

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

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

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

ζ) κανόνες για την εμπορία·
(η) κανόνες για τη διαφάνεια· (ζ) κανόνες για τη διαφάνεια·
(θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

(η) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

(ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

(θ) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

(ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

(ι) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των ΔΣΜ πρέπει να περιορίζεται σε "θέματα δικτύου". Δεν ενδείκνυται να 
συντάσσουν τους κώδικες οι ΔΣΜ. Η συνεργασία των ΔΣΜ πρέπει να περιορίζεται σε "θέματα 
δικτύου". Δεν είναι σκόπιμο οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να καταρτίζουν εμπορικούς 
κώδικες και κανόνες για την εμπορία. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν είναι 
αρμόδιοι για την έκδοση εμπορικών κωδίκων.  Οι εμπορικοί κώδικες έχουν εμπορικό 
αντίκτυπο στους καταναλωτές. Οι ΔΣΜ είναι παράγοντες της αγοράς και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορούν να είναι ταυτόχρονα παίκτες και διαιτητές.

Τροπολογία 105
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) κανόνες για την ασφάλεια και την (α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
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αξιοπιστία· αξιοπιστία·
(β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

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

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

(γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

(ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

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

ζ) κανόνες για την εμπορία·
(η) κανόνες για τη διαφάνεια· (ζ) κανόνες για τη διαφάνεια·
(θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

(η) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
διαδικασίες ορισμού, κανόνων για τα τέλη 
εξισορρόπησης και κανόνων για τη 
λειτουργική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συστημάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·

(ι) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

(θ) κανόνες για την εναρμόνιση των 
τιμολογίων μεταφοράς·

(ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

(ι) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .
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Τροπολογία 106
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .

Τροπολογία 107
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων και 

Διαγράφεται
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περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο  Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρέπει να παρέχει 
επίσημα συμβουλές στην Επιτροπή υπό μορφή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα 
ENTSO, τα οποία πρέπει να συντάσσουν τους τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές 
"στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές".  Για πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2γ, 
παράγραφος 1, για τις οποίες απαιτείται έγκριση πρέπει να ισχύει η ίδια διαδικασία.  Μια 
διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματικά ανταγωνιστική 
αγορά της ΕΕ, η οποία θα παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα αυτορρύθμισης.

Τροπολογία 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των προαναφερθέντων κωδίκων και κανόνων δεν μπορεί να ανατεθεί στους 
ίδιους τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αλλά πρέπει να αποτελεί καθήκον του 
Οργανισμού.
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Τροπολογία 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή των κωδίκων από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδίκων πρέπει να είναι ο Οργανισμός.

Τροπολογία 110
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το ENTSO πρέπει να μεριμνά μόνον 
για τα ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο και ότι δεν αναλαμβάνει ωστόσο αρμοδιότητες για 
την αγορά. Ο τομέας αυτός πρέπει κυρίως να καλύπτεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία αφού εγκριθεί από 
τον Οργανισμό δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου – λαμβάνοντας 
υπόψη εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ – ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης, τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα των έργων 
επέκτασης και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. Κατά 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
διενεργεί διαβουλεύσεις με προμηθευτές, 
παραγωγούς, διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης, διαχειριστές συστημάτων 
ΥΦΑ και σχετικούς πελάτες. Ειδικότερα, 
το επενδυτικό πρόγραμμα βασίζεται σε 
λεπτομερή πρόβλεψη της ζήτησης αερίου 
για τις διάφορες χρήσεις αερίου όπως 
θέρμανση, παραγωγή ενέργειας και 
βιομηχανικές διεργασίες και στα εθνικά 
επενδυτικά προγράμματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
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ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στη 
διασυνοριακή συμφόρηση των αγωγών μεταφορών και να περιλαμβάνει την αποθήκευση και το 
ΥΦΑ στη μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου. Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να 
είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλα τα σχετικά δεδομένα για την επιτέλεση της διαδικασίας 
προγραμματισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνον οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αλλά και οι προμηθευτές, οι διαχειριστές αποθήκευσης, οι παραγωγοί και οι 
διαχειριστές ΥΦΑ. Πρέπει να καθορισθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες.

Τροπολογία 112
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία αφού εγκριθεί από 
τον Οργανισμό δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου λαμβάνοντας 
υπόψη εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ  ανάπτυξη σεναρίων, 
έκθεση για την επάρκεια της προμήθειας 
και της ζήτησης, τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα των έργων επέκτασης και 
εκτίμηση της ανατακτικότητας του 
συστήματος. Ειδικότερα, το επενδυτικό 
πρόγραμμα βασίζεται στα εθνικά 
επενδυτικά προγράμματα λαμβάνοντας 
υπόψη περιφερειακές και ευρωπαϊκές 
πτυχές του δικτύου. Στο επενδυτικό 
πρόγραμμα επισημαίνονται ελλείψεις 
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δυναμικότητα. επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
διασυνοριακή δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .

Τροπολογία 113
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα 
βασίζεται στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία αφού εγκριθεί από 
τον Οργανισμό δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου λαμβάνοντας 
υπόψη εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ  ανάπτυξη σεναρίων, 
έκθεση για την επάρκεια της προμήθειας 
και της ζήτησης, τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα των έργων επέκτασης και 
εκτίμηση της ανατακτικότητας του 
συστήματος. Ειδικότερα, το επενδυτικό 
πρόγραμμα βασίζεται στα εθνικά 
επενδυτικά προγράμματα λαμβάνοντας 
υπόψη περιφερειακές και ευρωπαϊκές 
πτυχές του δικτύου. Στο επενδυτικό 
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ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

πρόγραμμα επισημαίνονται ελλείψεις 
επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
διασυνοριακή δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται μια γενική μνεία των περιφερειακών και ευρωπαϊκών πτυχών παρά μνεία 
των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με 
την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ. Μνεία των κατευθυντηρίων γραμμών με την παρούσα 
μορφή, περιεχόμενο και σκοπό δεν έχει νόημα εν προκειμένω. Το δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα θεωρείται υποκατάστατο για τα TEN-GL στο μέλλον. Ο σχεδιασμός 
επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στη διασυνοριακή συμφόρηση των 
αγωγών μεταφορών και να περιλαμβάνει την αποθήκευση και το ΥΦΑ.

Τροπολογία 114
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. Το
επενδυτικό πρόγραμμα βασίζεται:
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δυναμικότητα.
α) στα εθνικά επενδυτικά προγράμματα 
και
β) στις κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις, βασίζεται:
α) στις προτάσεις των χρηστών του 
δικτύου, περιλαμβανομένων των 
διακινητών και/ή
β) στις προτάσεις άλλων επενδυτών 
διαφορετικών από τους ΔΣΜ που 
υπάρχουν στις χώρες που πρόκειται να 
συνδεθούν.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καλούνται 
να παρέχουν τη γνώμη τους επί όλων 
εκείνων των προτάσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στα εθνικά 
προγράμματα.
Στο επενδυτικό πρόγραμμα επισημαίνονται 
ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά 
την ανοικτή στην πρόσβαση τρίτων 
μερών διασυνοριακή δυναμικότητα.

Το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα 
εγκρίνεται αφού εκδώσει θετική γνώμη ο 
Οργανισμός και συμμορφούται προς τις 
απαιτήσεις της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του δεκαετούς προγράμματος δεν πρέπει να περιορίζεται στην πρωτοβουλία των 
υφισταμένων ΔΣΜ οι οποίοι μπορεί να επηρεάζονται από την άποψή τους ως εταιρείες 
μεταφοράς ή από το γεγονός που συμβαίνει συχνά να αποτελούν μέρος καθετοποιημένης 
εταιρείας. Οι χρήστες των δικτύων καθώς και άλλοι πιθανοί επενδυτές πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη.
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Τροπολογία 115
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5.  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων. Το πρόγραμμα 
συμμορφούται προς τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) περιλαμβάνει μοντελοποίηση του 
ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος·
β) βασίζεται στα εθνικά προγράμματα 
ανάπτυξης δικτύων και στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
γ) επισημαίνει τις ελλείψεις επενδύσεων 
περιλαμβανομένων των ελλείψεων στη 
διασύνδεση που καθορίζονται από την 
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Επιτροπή. 
Διενεργούνται διαβουλεύσεις επί του 
προγράμματος με άλλους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, 
ιδίως χρήστες δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μνεία προγράμματος ανάπτυξης δικτύου αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 
αναμενόμενη διεργασία. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου προορίζεται για την αναλυτική 
περιγραφή της δυναμικότητας, των προβλέψεων ζήτησης και προσφοράς και για τον εντοπισμό 
δυνητικών αναντιστοιχιών δυναμικότητας και συμφορήσεων. Πρέπει να υπάρχει απαίτηση για 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων. Οι ειδικές επενδύσεις είναι 
θέμα της αρμοδιότητας των επί μέρους ΔΣΜ και πρέπει να βασίζονται στην πραγματική ζήτηση 
της αγοράς που αξιολογείται με ανοικτές διαδικασίες.

Τροπολογία 116
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύου το οποίο καλύπτει όλη 
την Κοινότητα. Το εν λόγω πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μοντελοποίηση του 
ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ανάπτυξης 
δικτύου βασίζεται στα εθνικά 
προγράμματα ανάπτυξης δικτύων και στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο 



PE404.707v01-00 66/111 AM\717803EL.doc

EL

επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων,
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου
επισημαίνονται ελλείψεις, ιδίως όσον 
αφορά τη διασυνοριακή δυναμικότητα. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου πρέπει να 
εγκρίνεται από την εκάστοτε εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές του δικτύου δεσμεύονται με τις διατάξεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς δεν μπορεί συνεπώς να λαμβάνει 
δεσμευτικές αποφάσεις για μεμονωμένα μέλη. Ο κανονισμός πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια 
ορολογία με την οδηγία για το φυσικό αέριο. Στην εν λόγω οδηγία χρησιμοποιείται ο όρος 
«πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου» και όχι «επενδυτικό πρόγραμμα».

Τροπολογία 117
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου έχει ως στόχο να καθορίζει τη δυναμικότητα του δικτύου, 
προβλέψεις όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση καθώς και πιθανή μείωση του δυναμικού. 
Οι συγκεκριμένες επενδύσεις υπόκεινται στον τομέα αρμοδιοτήτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς. Τούτο ανταποκρίνεται στο άρθρο 24γ (στ) της τροποποιημένης οδηγίας 
για το φυσικό αέριο (2003/55).

Τροπολογία 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE404.707v01-00 68/111 AM\717803EL.doc

EL

επισκόπηση των εμποδίων που 
παρεμβάλλονται στη διασυνοριακή 
επέκταση του δικτύου λόγω διαφορετικών 
διαδικασιών ή διαφορετικής πρακτικής 
χορήγησης αδειών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ζητούμενη επικαιροποίηση του επενδυτικού προγραμματισμού κάθε τρία χρόνια αποβλέπει 
στη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών χωρίς άσκοπη γραφειοκρατία. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της παρεμπόδισης της διασυνοριακής επέκτασης του δικτύου 
λόγω διαφορετικών εθνικών διατάξεων. Προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραίτητες λύσεις ή 
να επέλθουν βελτιώσεις με τον καθορισμό της «βέλτιστης πρακτικής», είναι απαραίτητο να 
παρακολουθείται η επικρατούσα κατάσταση.

Τροπολογία 119
Danutė Budreikaitė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\717803EL.doc 69/111 PE404.707v01-00

EL

ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα.

ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα, με εστίαση στην ανάπτυξη 
διασυνδέσεων μεταξύ "ενεργειακών 
νήσων" της ΕΕ και δικτύων αερίου της 
ΕΕ ως προτεραιότητα.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή διασυνδέσεων για τις "ενεργειακές νήσους" με τα δίκτυα αερίου της ΕΕ στον 
κατάλογο προτεραιοτήτων των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων ιδιαίτερης σημασίας θα 
καταστήσει δυνατή, μέσω της περιφερειακής συνεργασίας, τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς 
και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου και θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό των χωρών της ΕΕ με αέριο. 

Τροπολογία 120
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο καλύπτει 
όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
προμήθειας και της ζήτησης και εκτίμηση 
της ανατακτικότητας του συστήματος. Στο 
επενδυτικό πρόγραμμα επισημαίνονται 
ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά 
τη διασυνοριακή δυναμικότητα, και 
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε 
διασύνδεση και σε άλλα έργα υποδομής 
που είναι απαραίτητα για το ουσιαστικό 
εμπόριο και τον ανταγωνισμό και για να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
καταβάλλουν λογικές προσπάθειες για την 
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υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφώς οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να κατασκευάσουν την υποδομή 
που επισημαίνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα (διασύνδεση, μετατροπή της ποιότητας του αερίου 
κ.λπ) δεδομένου ότι αυτή είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατό το ουσιαστικό εμπόριο και ο 
ανταγωνισμός και για να υπάρξει συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή έχει ρητή υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 24β να εξασφαλίζει ότι οι 
διαχειριστές δικτύων έχουν επαρκή κίνητρα για να αυξάνουν την αποδοτικότητα και να 
προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.

Τροπολογία 121
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
καταβάλλουν λογικές προσπάθειες για την 
υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υποχρεωθούν σαφώς οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να 
κατασκευάσουν την υποδομή που επισημαίνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα (διασύνδεση, 
μετατροπή της ποιότητας του αερίου κ.λπ) δεδομένου ότι αυτή είναι απαραίτητη για να καταστεί 
δυνατό το ουσιαστικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός και για να υπάρξει συμβολή στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού. Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ρητή υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 24β να 
εξασφαλίζει ότι οι διαχειριστές δικτύων έχουν επαρκή κίνητρα για να αυξάνουν την 
αποδοτικότητα και να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς.

Τροπολογία 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 
δυναμικότητα μεταφοράς. Για τις 
ελλείψεις επενδύσεων που 
επισημαίνονται, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου επισημαίνει συγκεκριμένα 
επενδυτικά έργα που αντιμετωπίζουν 
καλύτερα τις ελλείψεις επενδύσεων. Για 
κάθε επενδυτικό έργο συντάσσεται και 
υποβάλλεται στον Οργανισμό λεπτομερής 
μελέτη τεχνικής και οικονομικής 
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σκοπιμότητας.
Όλες οι σχετικές επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου περιλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμούς, των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των 
διαχειριστών συστημάτων ΥΦΑ, των 
διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης, 
των επιχειρήσεων εφοδιασμού, των 
εμπόρων παραγωγών και των σχετικών 
πελατών, θέτουν στη διάθεση, εντός 
λογικού χρονικού διαστήματος, του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, τα απαιτούμενα για 
την κατάρτιση του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος δεδομένα, 
ιδίως σε σχέση με την αξιολόγηση των 
υπαρχουσών και δυνητικών 
συμφορήσεων δυναμικότητας.
Ο Οργανισμός επανεξετάζει και εγκρίνει 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και 
τα προτεινόμενα επενδυτικά έργα. Βάσει 
του εγκριθέντος δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εκτελούν τα 
επενδυτικά έργα που επισημαίνονται στο 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ένας 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν 
ικανοποιεί τις ανάγκες επενδύσεων εντός 
λογικού χρονικού διαστήματος, ο 
Οργανισμός μπορεί να κινήσει διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επένδυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στη 
διασυνοριακή συμφόρηση των αγωγών μεταφορών και να περιλαμβάνει την αποθήκευση και το 
ΥΦΑ στη μοντελοποίηση του ενοποιημένου δικτύου. Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να 
είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλα τα σχετικά δεδομένα για την επιτέλεση της διαδικασίας 
προγραμματισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνον διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
αλλά και προμηθευτές, διαχειριστές αποθήκευσης, παραγωγοί και διαχειριστές ΥΦΑ. Η 
διαδικασία σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας 
των έργων επέκτασης.
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Τροπολογία 123
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ η οποία παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Αυτή η τροπολογία προτείνει διαφορετική προσέγγιση: η εμβέλεια και ο βαθμός 
εμβάθυνσης των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων, που αποκαλούνται "στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές", πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και στη συνέχεια να κινείται η διαδικασία 
επιτροπολογίας για να εκδώσει δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές", επί των 
οποίων θα βασισθεί το μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς .

Τροπολογία 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 

Διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2εα και 2εβ. Στόχος της παρούσας 
τροπολογίας είναι να προσαρμόσει το κείμενο στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 125
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 6 θα δώσει στους ΔΣΜ άμεσο συμβουλευτικό ρόλο ως προς την πρόταση 
έκδοσης των υποχρεωτικών κατευθυντηρίων γραμμών. Ο ρόλος παροχής συμβουλών στην 
Επιτροπή πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό. Η διαφορά μεταξύ του ρόλου και των εξουσιών 
των ρυθμιστικών αρχών και της υπαγόμενης σε ρυθμιστικό πλαίσιο βιομηχανίας πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σαφώς σε επίπεδο ΕΕ και επομένως δεν είναι σκόπιμο η υπαγόμενη σε 
ρυθμιστικό πλαίσιο βιομηχανία να συμβουλεύει την Επιτροπή. 

Τροπολογία 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ - παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαγραφή αποβλέπει στο να προσαρμοσθεί το κείμενο στη νέα διαδικασία βάσει της 
οποίας ανατίθεται στον Οργανισμό ο ρόλος να αναπτύσσει και να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις που θα εξυπηρετούν την περαιτέρω ανάπτυξη 
εμπορικών και τεχνικών κωδίκων.

Τροπολογία 127
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την έκδοση 
των κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

6. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την έκδοση 
των κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με 
το άρθρο 9, με τη συμμετοχή του 
ΕΝΤSUG.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει γενικότερα να ζητείται η γνώμη του ENTSO/ENTSUG.
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Τροπολογία 128
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την έκδοση
των κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
τροποποίηση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1775/2005, η Επιτροπή έχει μόνον το δικαίωμα να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης, όχι όμως να τις εκδίδει.

Τροπολογία 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την έκδοση
των κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
συμβουλεύει την Επιτροπή για την 
τροποποίηση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διάταξης στις τροποποιήσεις που έχουν προταθεί για το άρθρο 9.
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Τροπολογία 130
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση από τον Οργανισμό Παρακολούθηση από τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή

Or. en

Τροπολογία 131
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1 στοιχεία (α) έως (στ) όπως τα συνέταξε
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το 

Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των τεχνικών κωδίκων, του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος  
και του ετήσιου προγράμματος εργασιών 
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σχέδιο του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, δεν διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς.

και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεσή του. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης από πλευράς διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς προς τους 
τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου, ο Οργανισμός 
ενημερώνει την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 132
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ο Οργανισμός δύναται, εντός τριών
μηνών, να γνωμοδοτήσει προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1 στοιχεία (α) έως (στ) όπως τα συνέταξε
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Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ο Οργανισμός δύναται, εντός τριών
μηνών, να γνωμοδοτήσει προς το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 

Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2γ, παράγραφος 
1 στοιχεία (α) έως (στ) όπως τα συνέταξε
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Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
υποβάλλει στον Οργανισμό τις γνώμες και 
συστάσεις του σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα σχέδια 
κωδίκων καθώς και το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος και
το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που αφορούν τη σχετική 
διαδικασία διαβούλευσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2εα και 2εβ. Στόχος της παρούσας 
τροπολογίας είναι να προσαρμόσει το κείμενο στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 135
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχέδια των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων, το 
σχέδιο του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος και το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης, 
των προτάσεων που απορρίφθηκαν και 
των λόγων της απόρριψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να γνωρίζει εάν όλες οι προτάσεις εξετάσθηκαν επαρκώς.

Τροπολογία 136
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχέδια των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων, το 
σχέδιο του δεκαετούς προγράμματος 
ανάπτυξης δικτύων και το σχέδιο του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μνεία προγράμματος ανάπτυξης δικτύων αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 
αναμενόμενη διεργασία.

Τροπολογία 137
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, δεν 
διασφαλίζουν:

α) επαρκές επίπεδο διασυνοριακής 
διασύνδεσης για την πρόσβαση τρίτων, 
β) πρόγραμμα εκτέλεσης σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες και τις αναμενόμενες 
αναγκαιότητες, ή
γ) ίση μεταχείριση, αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και αποδοτική λειτουργία της 
αγοράς.
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Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της 
επί των θεμάτων αυτών στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου και στον Οργανισμό 
και μπορεί να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου να συμπληρώσει ή να 
τροποποιήσει το πρόγραμμα προτού 
υποβληθεί εκ νέου στον Οργανισμό.
Ο Οργανισμός παρέχει τη γνώμη του στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου προτού 
το δίκτυο εγκρίνει το δεκαετές 
πρόγραμμα. Η ευνοϊκή απόφαση της 
Επιτροπής και η συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για να παράσχει ο 
Οργανισμός θετική γνώμη στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.
Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση του δεκαετούς προγράμματος 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνδέσεις. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
καθυστερήσεων χωρίς τη δέουσα 
αιτιολόγηση, ο Οργανισμός μπορεί να 
προτείνει στην Επιτροπή την έγκριση 
κυρώσεων και την πρόσκληση νέων 
επενδυτών σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει η 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν διατίθεται επιπρόσθετη δυναμικότητα για TPA ευνοείται συνήθως η δεσπόζουσα θέση 
υπάρχουσας καθετοποιημένης εταιρείας. Πέραν αυτού, έχει σημασία για τον ανταγωνισμό ο 
συγχρονισμός με τις αναμενόμενες ανάγκες. Επίσης το πρόγραμμα δεν πρέπει να εγκρίνεται εάν 
η γνώμη του Οργανισμού ή της Επιτροπής δεν είναι θετική.
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Τροπολογία 138
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερθέντων κωδίκων και κανόνων πρέπει να 
γίνεται από τις ρυθμιστικές αρχές, π.χ. τον Οργανισμό, και όχι από τους ίδιους τους ΔΣΜ. Εάν 
ο Οργανισμός συνειδητοποιήσει κατά την παρακολούθηση ότι οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς ή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς δεν συμμορφούνται 
προς τους τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, τούτο πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή η οποία μπορεί τότε να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει.

Τροπολογία 139
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 140
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή του τεχνικού κώδικα, του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
και του ετήσιου προγράμματος εργασίας 
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μέσω των διαχειριστών των συστημάτων 
μεταφοράς και περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της ελεγκτικής 
δραστηριότητας στην ετήσια έκθεσή του. 
Σε περίπτωση που οι διαχειριστές των 
συστημάτων μεταφοράς δεν τηρούν τον 
τεχνικό κώδικα, το δεκαετές επενδυτικό 
πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, ο Οργανισμός ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα και των σχετικών διατάξεων πρέπει να 
εντάσσεται στα καθήκοντα των ρυθμιστικών αρχών, δηλαδή του Οργανισμού, και να μην 
διενεργείται από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. Σε περίπτωση που ένας 
διαχειριστής των συστημάτων μεταφοράς δεν τηρεί τους τεχνικούς κώδικες, το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα ή το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η 
Επιτροπή, η οποία εν συνεχεία μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάση. Επίσης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.

Τροπολογία 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2δ α
Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός και αξιολόγηση των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων

Εκπόνηση τεχνικών κωδίκων

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου να καταρτίσει, εντός εύλογης 

1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 2δ α το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου εκπονεί 
εντός εξαμήνου σχέδιο τεχνικών κωδίκων 
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προθεσμίας, κώδικες στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εφόσον κρίνει ότι οι εν λόγω κώδικες 
απαιτούνται για την αποδοτική
λειτουργία της αγοράς.

που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 2γ, 
παράγραφος 3, και οι οποίοι τηρούν 
πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές.

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

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

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

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

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

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

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

4α. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο κωδίκων με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί πώς 
έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κωδίκων ή αιτιολογεί την απόρριψή 
τους.

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

4β. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού ή 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου μπορεί να αναληφθεί 
αναθεώρηση των υφιστάμενων κωδίκων 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός και αξιολόγηση των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων

Κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες

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

1. Η Επιτροπή δίδει εντολή στον 
Οργανισμό να εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές και εγκρίνει κώδικες προς 
εναρμόνιση των τεχνικών και εμπορικών 
κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ενοποίησης της αγοράς.

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

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι 
κώδικες μπορεί συγκεκριμένα να 
καλύπτουν:

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

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

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

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

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

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

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

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·

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

κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

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

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

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

ζ) κανόνες για διασυνοριακές κατά τη 
διάρκεια της ημέρας αγορές με 
εναρμονισμένο κλείσιμο πύλης·

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.

η) κανόνες εμπορίας, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν συγκεκριμένα την 
ανάπτυξη δευτερευουσών αγορών για 
δικαιώματα διασυνοριακής μεταφοράς 
και την ασφάλεια των δικαιωμάτων 
μεταφοράς·

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

θ) κανόνες για τη διαφάνεια·

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών αγορών και να εξασφαλίζουν την ενοποίηση της αγοράς μέσω της εναρμόνισης 
των τεχνικών και εμπορικών κανόνων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
της αγοράς μέσω της βελτιστοποίησης της κατανομής δυναμικότητας, της ανάπτυξης 
σύζευξης/διάσπασης της αγοράς μία ημέρα πριν, την ύπαρξη διασυνοριακών αγορών μία ημέρα 
πριν ή κατά τη διάρκεια της ημέρας κλπ..   Υψηλού επιπέδου κανόνες και αρχές πρέπει πρώτον 
να καθορίζονται ως κατευθυντήριες γραμμές και εν συνεχεία κώδικες πρέπει να παρέχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Τροπολογία 144
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορισμός και αξιολόγηση των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων

Καθορισμός και αξιολόγηση των κωδίκων

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

1. Ύστερα από διαβουλεύσεις με όλους 
τους ενδιαφερόμενους κύκλους σύμφωνα 
με το άρθρο … του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. … περί ιδρύσεως του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ο Οργανισμός εκπονεί 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα πεδία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3 και 5. Ο Οργανισμός 
διαβιβάζει το σχέδιο στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών στην 
Επιτροπή, η οποία δύναται να τις εγκρίνει 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2.

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

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

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

Ο Οργανισμός εγκρίνει το σχέδιο 
τεχνικών κωδίκων και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο … και το άρθρο … 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … περί 
ιδρύσεως του Οργανισμού Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο 
Οργανισμός προτού εγκρίνει τους 
κώδικες και το σχέδιο δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος εξασφαλίζει 
ότι οι λεπτομερείς τεχνικοί κώδικες και 
το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος συμμορφούνται προς τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
ότι εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.
2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

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

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

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

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

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με δική 
της πρωτοβουλία ή ύστερα από σύσταση 

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

κατευθυντήριες γραμμές περί εμπορικών 
κωδίκων.

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας για 
τεχνικό ή εμπορικό κώδικα στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3·
γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2.

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα
της Επιτροπής να εκδίδει και να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 145
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειας των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων πρέπει να 
καθορίζονται εκ των προτέρων.  Ο  Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) πρέπει να παρέχει επίσημα συμβουλές στην Επιτροπή υπό μορφή 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ENTSO, τα οποία πρέπει να συντάσσουν τους 
τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές". Τα σχέδια 
αυτά κωδίκων πρέπει να υποβάλλονται στον ACER μετά από συμφωνία στο πλαίσιο των 
ENTSO. Μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματικά 
ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ, η οποία θα παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
αυτορρύθμισης.

Τροπολογία 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

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

καταρτίσει, εντός εύλογης προθεσμίας, 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον κρίνει ότι 
οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται για την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός, και όχι η Επιτροπή, θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από το δίκτυο των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς να καταρτίζουν τέτοιου είδους κώδικες.

Τροπολογία 147
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μετά την πραγματοποίηση της 
αποτίμησης των επιπτώσεων με βάση τις 
διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΝΤSΟ/ΕΝΤSUG, 
ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
εφόσον κρίνει ότι:

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή οι χρήστες και οι διαχειριστές του 
δικτύου την άποψη του Οργανισμού σχετικά με τις προτάσεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) μπορεί μόνον να 
παρακολουθεί και να ελέγχει τέτοιου είδους ζητήματα ανταγωνισμού που αφορούν τους 
διαχειριστές του δικτύου. Άλλα ζητήματα ανταγωνισμού εντάσσονται στις αρμοδιότητες των 
αρχών των συμπράξεων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 148
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειας των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων πρέπει να 
καθορίζονται εκ των προτέρων.  Ο  Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) πρέπει να παρέχει επίσημα συμβουλές στην Επιτροπή υπό μορφή 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ENTSO, τα οποία πρέπει να συντάσσουν τους 
τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές". Τα σχέδια 
αυτά κωδίκων πρέπει να υποβάλλονται στον ACER μετά από συμφωνία στο πλαίσιο των 
ENTSO. Μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πραγματικά 
ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ, η οποία θα παρέχει στους ΔΣΜ ουσιαστική δυνατότητα 
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αυτορρύθμισης.

Τροπολογία 149
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 2 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που έχει 
εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή οι χρήστες και οι διαχειριστές του 
δικτύου την άποψη του Οργανισμού σχετικά με τις προτάσεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) μπορεί μόνον να 
παρακολουθεί και να ελέγχει τέτοιου είδους ζητήματα ανταγωνισμού που αφορούν τους 
διαχειριστές του δικτύου. Άλλα ζητήματα ανταγωνισμού εντάσσονται στις αρμοδιότητες των 
αρχών των συμπράξεων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 150
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 

Διαγράφεται
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απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:
α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3 δεν διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς·
β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας για 
τεχνικό ή εμπορικό κώδικα στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3·
γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1775/2005, η Επιτροπή έχει μόνο το δικαίωμα να τροποποιεί και 
όχι να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης. Η διάταξη αυτή δεν θα 
πρέπει να παρακάμπτεται δεδομένου ότι πρόκειται για τη ρύθμιση σημαντικού στον τομέα αυτό 
ζητήματος που θα πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται στις αρμοδιότητες του νομοθέτη.
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Τροπολογία 151
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει ύστερα 
από σύσταση του Οργανισμού 
κατευθυντήριες γραμμές περί εμπορικών 
κωδίκων.

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

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2.

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δεν 
συμφωνεί εντός εύλογης προθεσμίας για 
τεχνικό ή εμπορικό κώδικα στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3·
γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου στα 
πεδία που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 152
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση παράλειψης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς να εκδώσουν κώδικες 
η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές μέσω της επιτροπολογίας. 
Στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για το αέριο αυτή η επιλογή έχει διατυπωθεί κατά 
τρόπον ώστε να μη λαμβάνεται θέση. Για να παρέχεται μεγίστη διαφάνεια προς τους 
Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και προς άλλους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
πρέπει να μην υπάρχει αμφιβολία ότι η Επιτροπή πράγματι θα εκδώσει δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές εάν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς αμελήσουν να 
επιτελέσουν τα ρυθμιστικού χαρακτήρα καθήκοντά τους.
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Τροπολογία 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 3 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλίσει σαφή κυριάρχηση αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 154
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε – παράγραφος 3 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση στην πράξη με όλους του ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων είναι 
κρίσιμης σημασίας για να διασφαλίζεται ότι όλα τα σχετικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς αερίου.
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Τροπολογία 155
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 3 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσία που παρέχει στην Επιτροπή η παράγραφος 3, α), β) και γ) θα της επέτρεπε να ελέγχει 
οποτεδήποτε διαδικασίες τυποποίησης.

Τροπολογία 156
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 3 – σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εξουσία που παρέχει στην Επιτροπή η παράγραφος 3, α), β) και γ) θα της επέτρεπε να ελέγχει 
οποτεδήποτε διαδικασίες τυποποίησης.

Τροπολογία 157
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 3 – σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσία που παρέχει στην Επιτροπή η παράγραφος 3, α), β) και γ) θα της επέτρεπε να ελέγχει 
οποτεδήποτε διαδικασίες τυποποίησης.

Τροπολογία 158
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1775/2005, η Επιτροπή έχει μόνο το δικαίωμα να τροποποιεί και 
όχι να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης. Η διάταξη αυτή δεν θα 
πρέπει να παρακάμπτεται δεδομένου ότι πρόκειται για τη ρύθμιση σημαντικού στον τομέα αυτό 
ζητήματος που θα πρέπει να εξακολουθεί να υπόκειται στις αρμοδιότητες του νομοθέτη.

Τροπολογία 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου του κανονισμού στις τροποποιήσεις που προτείνονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ε – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο όταν προτίθεται να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 2ε, παράγραφος 3.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2ε, παράγραφος 3 του 
κανονισμού συνεπάγεται ότι το δίκτυο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου που 
χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα που προβλέπει 
ο παρόν κανονισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται 
πλήρως σχετικά με το θέμα αυτό και να επιφέρουν τις απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2ε α
Εκπόνηση εμπορικών κωδίκων

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2ε α
Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφασισθούν οι προτεραιότητες για τις εξελίξεις της αγοράς, είναι κρίσιμης σημασίας 
το να θεσπισθούν από την Επιτροπή μία σειρά προτεραιοτήτων αφού διεξαχθεί διαβούλευση με 
τον Οργανισμό. Ως συνέχεια μετά τον ως άνω κατάλογο πρέπει να συνταχθούν κατευθυντήριες 
γραμμές για να θεσπισθούν θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τα διάφορα θέματα με σκοπό την 
εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται. Μόνον εάν ο κατάλογος προτεραιοτήτων και οι 
κατευθυντήριες γραμμές θεσπισθούν επί ορθής βάσεως θα μπορούσαν εν συνεχεία να 
αναπτυχθούν κώδικες κατά τον δέοντα τρόπο.

Τροπολογία 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2 ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2ε β
Εκπόνηση κωδίκων

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

Βλέπε αιτιολόγηση για το προτεινόμενο άρθρο 2ε α. Είναι ουσιαστικής σημασίας να τηρούν 
πλήρως οι κώδικες τους κανόνες και τις αρχές που θεσπίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές. 
Επιπροσθέτως είναι κρίσιμο στοιχείο το να διεξαχθεί εκτενής διαβούλευση με τους 
συμμετέχοντες στην αγορά των οποίων και να είναι στενή η συμμετοχή στη διεργασία για να 
εξασφαλίζεται ότι οι κώδικες έχουν νόημα. Η επικαιροποίηση ήδη υφισταμένων κωδίκων λόγω 
αλλαγών στην τεχνολογία, βελτιώσεων των διεργασιών, πρέπει να ακολουθεί τη ίδια διεργασία.


