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Τροπολογία 164
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (EK) 1775/2005
Άρθρο 2 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος. Βλ. επίσης τις σχετικές τροπολογίες στο 
άρθρο 5α του κανονισμού της ACER, προοίμιο παρ. 8 και άρθρα 2(γ) και 1 του κανονισμού για 
το αέριο.

Τροπολογία 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (EK) 1775/2005
Άρθρο 2 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 166
Umberto Guidoni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2στ διαγράφεται
Διαβουλεύσεις

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 



PE404.708v01-00 6/93 AM\717804EL.doc

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.
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Τροπολογία 167
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 στ, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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.
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Τροπολογία 168
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2στ, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 169
Lambert van Nistelrooij

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης καθορίζεται από το πόσο κατάλληλοι είναι οι κανόνες 
και διαδικασίες. Είναι επίσης σημαντικό τα πρακτικά της διαβούλευσης να αντικατοπτρίζουν τη 
συμβολή όλων των συμμετεχόντων, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και εκπροσώπων των χρηστών διασυνδεδεμένων 
δικτύων. Συνεπώς, τα πρακτικά πρέπει να εγκρίνονται ρητώς από τους συμμετέχοντες πριν 
εγκριθούν από το ENTSO σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2στ (3).

Τροπολογία 170
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η 
διαβούλευση αφορά ζητήματα που 
αφορούν αγοραπωλησίες μεταξύ 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, 
πώληση ή μεταφορά αερίου, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις απόψεις 
εκείνων των συμμετεχόντων στην αγορά 
και των αντίστοιχων φορέων 
εκπροσώπησής τους, που συμμετέχουν σε 
δημοπρασίες και χρησιμοποιούν σε 
τακτική βάση διασυνοριακή 
δυναμικότητα μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συμβάλουμε στη διευκόλυνση της ανάπτυξης περισσότερο ολοκληρωμένων αγορών, 
είναι σημαντικό να λαμβάνονται άμεσα υπόψη οι απόψεις εκείνων των συμμετεχόντων στην 
αγορά και των αντίστοιχων φορέων εκπροσώπησής τους, που συμμετέχουν σε δημοπρασίες και 
χρησιμοποιούν σε τακτική βάση διασυνοριακή δυναμικότητα μεταφοράς, δεδομένου ότι 
οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητά τους.
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Τροπολογία 171
Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαβουλεύσεις μνεία των οποίων 
γίνεται στην πρώτη παράγραφο 
αποσκοπούν στο να περιληφθούν τα 
συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στη διεργασία 
λήψεως αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 172
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 στ, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου δηλώνει τις παρατηρήσεις που 
έλαβε κατά τη διαβούλευση και τον τρόπο 
με τον οποίο οι εν λόγω παρατηρήσεις 

3. Πριν από την έγκριση των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
κωδίκων, η Υπηρεσία δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.
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λήφθηκαν υπόψη. Αιτιολογεί τις 
περιπτώσεις που οι παρατηρήσεις δεν 
λήφθηκαν υπόψη.

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 173
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2στ, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 και 3, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δηλώνει 
τις παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των τεχνικών 
και εμπορικών κωδίκων του δικτύου που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου δηλώνει 
τις παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται και εδώ ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς σε ειδικές πτυχές του δικτύου.
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Τροπολογία 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το κόστος για τις δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου που 
αναφέρονται στα άρθρα 2α έως 2η 
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τα νεοεισαγόμενα άρθρα 2α έως 2η πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα δομή, η οποία πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί. Λόγω του ότι η σύνδεση του νέου δικτύου πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ, 
πρέπει αυτή να χρηματοδοτηθεί και από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μια χρηματοδότηση μέσω 
των τιμολογήσεων δεν θα καθιστούσε δυνατό τον έλεγχο του κόστους και σε τελευταία ανάλυση 
και μια αξιολόγηση της νέας δομής. 

Τροπολογία 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2η διαγράφεται
Περιφερειακή συνεργασία διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου για να 
συμβάλλουν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.
Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).
2. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς ενθαρρύνουν λειτουργικές 
διευθετήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη διαχείριση του δικτύου, και 
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προωθούν την ανάπτυξη χρηματιστηρίων 
αερίου, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης.
3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2.
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δύναται να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου και τον Οργανισμό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 177
Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
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στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό
πρόγραμμα.

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
σχέδιο ανάπτυξης δικτύου και δύνανται 
να λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης 
δικτύου.

Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα 
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου
που αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
1 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε σχέδιο ανάπτυξης δικτύων αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 
αναμενόμενη διεργασία.

Τροπολογία 178
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου.
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Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου δεν επιτρέπεται να είναι 
ανακόλουθο προς το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου που αναφέρεται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου υπόκεινται στις ρυθμίσεις των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Δικτύων Μεταφοράς μπορεί επομένως να λαμβάνει 
αποφάσεις δεσμευτικές για συγκεκριμένα μέλη του. Ο κανονισμός θα πρέπει χρησιμοποιεί την 
ίδια ορολογία με την οδηγία για το αέριο. Σε αυτήν χρησιμοποιείται ο όρος σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου και όχι επενδυτικό σχέδιο.

Τροπολογία 179
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
σχέδιο ανάπτυξης δικτύου επενδυτικό 
πρόγραμμα και δύνανται να λαμβάνουν 
αποφάσεις επενδύσεων με βάση το 
περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης δικτύου.

Το περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα
δεν επιτρέπεται να είναι ανακόλουθο προς 
το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου δεν επιτρέπεται να είναι 
ανακόλουθο προς το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου που αναφέρεται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται και εδώ ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς σε ειδικές πτυχές του δικτύου.

Τροπολογία 180
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και δύνανται να 
λαμβάνουν αποφάσεις επενδύσεων με 
βάση το περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου για να συμβάλλουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1. Ειδικότερα, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
αερίου δημοσιεύουν ανά διετία 
περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα και 
δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις 
επενδύσεων με βάση το περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξυπηρετεί στην αποσαφήνιση του ποιος είναι υπεύθυνος για τη 
δημοσίευση του επενδυτικού προγράμματος.

Τροπολογία 181
Giles Chichester

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

Στο πλαίσιο της περιφερειακής 
συνεργασίας του, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, από κοινού με 
τους διαχειριστές κόμβων και 
αποθήκευσης, επιδιώκουν την καθιέρωση 
βασιζόμενων στην αγορά και 
εναρμονισμένων περιφερειακών 
καθεστώτων εξισορρόπησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, αλλά και τους διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ, κόμβων και συστημάτων 
αποθήκευσης. Οι διαχειριστές κόμβων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της 
περιφερειακής εξισορρόπησης της αγοράς. Συνεπώς, αν η περιφερειακή συνεργασία περιοριστεί 
στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, υπάρχει κίνδυνος, τα τμήματα αυτά της αλυσίδας 
της αξίας του φυσικού αερίου να μην ληφθούν επαρκώς υπόψη.

Τροπολογία 182
Danutė Budreikaitė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το περιφερειακό σχέδιο επενδύσεων 
πρέπει να προβλέπει τη σύνδεση 
κοινοτήτων ενεργειακά απομονωμένων 
περιοχών στα σχεδιαζόμενα συστήματα 
μεταφοράς αερίου της ΕΕ.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για καθιέρωση περιφερειακής συνεργασίας συνίσταται και στη σύνδεση των 
"ενεργειακών νησιών" της ΕΕ.
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Τροπολογία 183
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζονται, η διαχείριση της 
δυναμικότητας, η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω διαφανών και 
αμερόληπτων μηχανισμών, η ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης στη 
μεταφορά αερίων μέσω δικτύων 
διαφορετικών διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς στις περιφέρειες, και 
προωθούν την ανάπτυξη ανταλλαγών 
ενέργειας. Η λειτουργία αυτή ανατίθεται 
σε οντότητα ή οργανισμό που 
συγκροτείται με σκοπό την επιτέλεση 
μιας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες 
οι οποίες κατά κανόνα ανατίθενται στο 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς, και 
υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο έχει ως στόχο να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί ότι η ευθύνη για την περιφερειακή 
συνεργασία ανατίθεται είτε στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είτε σε οντότητα ή 
οργανισμό για την επιτέλεση μιας ή περισσοτέρων λειτουργιών που κατά κανόνα ανατίθενται 
στο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της 
περιφέρειας είναι υπεύθυνοι για τη βέλτιστη διαχείριση της δυναμικότητας, τη διάθεση της 
διασυνοριακής δυναμικότητας και την ενσωμάτωση μηχανισμών εξισορρόπησης στην 
περίπτωση που προμηθευτής επιθυμεί τη μεταφορά αερίου μέσω διαφορετικών δικτύων.
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Τροπολογία 184
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις, 
συμπληρωματικά προς την εγκατάσταση 
περιφερειακών ανεξάρτητων 
διαχειριστών συστήματος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση του 
δικτύου, και προωθούν την ανάπτυξη 
χρηματιστηρίων αερίου, τη διασυνοριακή 
κατανομή δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης.

Όλες οι διασυνδέσεις και η σχετική 
υποδομή, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
διαχωρισμού, ανατίθενται σε 
περιφερειακό ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος. Οι εν λόγω περιφερειακοί 
ΑΔΣ μπορούν να αναλαμβάνουν τη 
λειτουργία μιας ή περισσοτέρων 
διασυνδέσεων στα ίδια ή σε διαφορετικά 
σύνορα, χωρίς περιορισμό ως προς την 
έκταση του διαχειριζόμενου δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακοί ΑΔΣ προσφέρουν αμερόληπτη διαχείριση των πιο ευαίσθητων υποδομών για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και αποτελούν εξαίρετο μέσο για την απλούστευση του 
εμπορίου σε μεγάλες αποστάσεις.
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Τροπολογία 185
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 186
Silvia-Adriana �icău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις, 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, και προωθούν την 

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

ανάπτυξη χρηματιστηρίων αερίου, τη 
διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας 
μέσω δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Αναγκαίο για την αποφυγή ερμηνειών που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 187
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς μεγιστοποιούν τη 
διασυνοριακή δυναμικότητα που 
προσφέρουν στην αγορά και μεριμνούν 
για την εναρμόνιση των κανόνων 
κατανομής και διακοπής δυναμικότητας 
στις δύο πλευρές των συνόρων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιμη 
αντιμετώπιση των χρηστών του δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται περισσότερο ρητές υποχρεώσεις των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ώστε 
να μεγιστοποιηθεί η διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των προμηθευτών.
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Τροπολογία 188
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2. 

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. 

διαγράφεται
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Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με 
συμπλήρωσή του, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2. 
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δύναται να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου και τον Οργανισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οργάνωση της περιφερειακής συνεργασίας πραγματοποιείται στους κόλπους του δικτύου. Με 
ποιό τρόπο πραγματοποιείται η συνεργασία και μέσω ποιου επιπέδου οργάνωσης πρέπει αυτή 
να διασφαλιστεί, πρέπει να καθοριστεί στο καταστατικό του δικτύου. Μια ειδική διάταξη από 
την Επιτροπή δεν είναι αναγκαία ούτε λυσιτελής.

Τροπολογία 190
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 2, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

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

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου, το ENTSUG , και τον Οργανισμό.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ENTSO/ENTSUG συμμετέχουν γενικά στη διαμόρφωση των οδηγιών, δεδομένου ότι 
μπορούν να συμβάλουν με την πρακτική οικονομική πείρα τους στη δημιουργία, την 
εκμετάλλευση και τη χρήση των δικτύων.

Τροπολογία 191
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2.

(3) Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Για 
τον καθορισμό των γεωγραφικών αυτών 
περιοχών, η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
υπόψη την ύπαρξη ενεργειακών νησιών 
και γεωγραφικά δυσπρόσιτων περιοχών 
στην Ένωση, που πρέπει να συνδεθούν 
στο δίκτυο αερίου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 14 παράγραφος 2.

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Στον καθορισμό των γεωγραφικών περιοχών, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη την τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς, τις υπάρχουσες δυνατότητες διασύνδεσης και τις 
πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης διασυνδέσεων μεταξύ των συγκεκριμένων γεωγραφικών 
περιοχών.
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Τροπολογία 192
Silvia-Adriana �icău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2. 

(3) Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν 
οι περιφερειακές συνεργασίες είναι 
δυνατόν να ορίζεται από την Επιτροπή 
μόνον κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
κράτη μέλη εντός της γεωγραφικής 
περιοχής. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητές τους και τα περιθώρια συνεργασίας, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης, της παραγωγικής δυναμικότητας και των 
επιπέδων ζήτησης αερίου στις γειτονικές χώρες.

Τροπολογία 193
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:



PE404.708v01-00 28/93 AM\717804EL.doc

EL

1. Τα τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού 
των τιμολογίων που εφαρμόζονται από 
τους διαχειριστές των δικτύων 
μεταφοράς και τους διαχειριστές 
συστημάτων ΥΦΑ και έχουν εγκριθεί από 
τις ρυθμιστικές αρχές δυνάμει του 
άρθρου 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ, καθώς και τα τιμολόγια που 
έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 18 
παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας πρέπει 
να έχουν διαφάνεια, να λαμβάνουν υπόψη 
την ανάγκη για ακεραιότητα και 
βελτίωση του δικτύου και να 
αντιπροσωπεύουν το πραγματικά 
καταβληθέν κόστος, εφόσον αντιστοιχεί 
στο κόστος αποτελεσματικού και 
διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή 
δικτύου και έχει διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης 
απόδοσης των επενδύσεων […]. Τα 
τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τους, εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις.

Or. en

(Τροποποιεί το υπάρχον άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισμού 1775/2005)

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 3 σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τιμολογίων σε 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ αγωγών έχει οδηγήσει, σε 
πολλά συστήματα μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε τιμολόγια που δεν βασίζονται υπόψη 
το κόστος. Ο αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές αερίου υπό μορφή υψηλότερων τιμών 
δικτύου ή ενέργειας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί σημαντικός.

Τροπολογία 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(3α) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
"1. Τα τιμολόγια ή οι μέθοδοι 
υπολογισμού των τιμολογίων που 
εφαρμόζονται από τους διαχειριστές των 
δικτύων μεταφοράς και τους διαχειριστές 
συστημάτων ΥΦΑ ή τους διαχειριστές 
συστημάτων αποθήκευσης και έχουν 
εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές 
δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και τα 
τιμολόγια που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει 
του άρθρου 18 παράγραφος 1 της ίδιας 
οδηγίας πρέπει να έχουν διαφάνεια, να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για 
ακεραιότητα και βελτίωση του δικτύου 
και να αντιπροσωπεύουν το πραγματικά 
καταβληθέν κόστος, εφόσον αντιστοιχεί 
στο κόστος αποτελεσματικού και 
διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή 
δικτύου και έχει διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης 
απόδοσης των επενδύσεων […]. Τα 
τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τους, εναρμονίζονται και εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται 
διακρίσεις.

Or. en

(Προσθήκη ορισμένων λέξεων στην αρχή και το τέλος και απαλοιφή άλλων στο τέλος του 
άρθρου 3 παρ. 1 -πρώτη περίπτωση του κανονισμού 1775/2005)

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τιμολογίων σε περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ αγωγών έχει οδηγήσει, σε πολλά 
συστήματα μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε τιμολόγια που δεν βασίζονται υπόψη το 
κόστος. Ο αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές αερίου υπό μορφή υψηλότερων τιμών 
δικτύου ή ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός. Προτείνεται, συνεπώς, να καθοριστεί μια 
προσέγγιση με βάση το κόστος ως μόνη μεθοδολογία τιμολόγησης των υπηρεσιών μεταφοράς, 
αποθήκευσης και ΥΦΑ. 
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Τροπολογία 195
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, τρίτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
Τα τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τους, διευκολύνουν το αποδοτικό εμπόριο 
αερίου και τον ανταγωνισμό με 
ταυτόχρονη αποφυγή των 
διασταυρούμενων επιδοτήσεων μεταξύ 
των χρηστών των δικτύων και παρέχουν 
κίνητρα για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων και τη διατήρηση ή τη 
δημιουργία της διαλειτουργικότητας των 
δικτύων μεταφοράς. Αυτό μπορεί να 
καλύψει την ειδική ρυθμιστική 
μεταχείριση για νέες επενδύσεις.

Or. en

(Προσθέτει κείμενο στο υπάρχον άρθρο 3, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση, του κανονισμού 
1775/2005)

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 3 σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τιμολογίων σε 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ αγωγών έχει οδηγήσει, σε 
πολλά συστήματα μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε τιμολόγια που δεν βασίζονται υπόψη 
το κόστος. Ο αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές αερίου υπό μορφή υψηλότερων τιμών 
δικτύου ή ενέργειας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί σημαντικός.
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Τροπολογία 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, τρίτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
"Τα τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τους, διευκολύνουν το αποδοτικό εμπόριο 
αερίου και τον ανταγωνισμό με 
ταυτόχρονη αποφυγή των 
διασταυρούμενων επιδοτήσεων μεταξύ 
των χρηστών των δικτύων και παρέχουν 
κίνητρα για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων και τη διατήρηση ή τη 
δημιουργία της διαλειτουργικότητας των 
δικτύων μεταφοράς. Αυτό μπορεί να 
καλύψει την ειδική ρυθμιστική 
μεταχείριση για νέες επενδύσεις".

Or. en

(Προσθήκη ορισμένων λέξεων στο τέλος και απαλοιφή άλλων στο τέλος του άρθρου 3 παρ. 1 -
τρίτη περίπτωση του κανονισμού 1775/2005)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ειδικής κανονιστικής μεταχείρισης για νέες επενδύσεις.

Τροπολογία 197
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 3, παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα τιμολόγια πρόσβασης για τους 
χρήστες δικτύου ορίζονται χωριστά και 
ανεξαρτήτως από κάθε σημείο εισόδου ή 
εξόδου του συστήματος μεταφοράς. Τα
τέλη δικτύου δεν υπολογίζονται με βάση 
την προβλεπόμενη στη σύμβαση διαδρομή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι τα τιμολόγια πρόσβασης για τους 
χρήστες δικτύου ορίζονται χωριστά και 
ανεξαρτήτως από κάθε σημείο εισόδου ή 
εξόδου του συστήματος μεταφοράς, και 
ότι τα τέλη δικτύου δεν υπολογίζονται με 
βάση την προβλεπόμενη στη σύμβαση 
διαδρομή .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την επιβολή τιμολογίων εισόδου/εξόδου θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη. 
Πέρα από το θετικό αποτέλεσμα, ότι το αέριο θα είναι δυνατόν να πωλείται σε ευρύτερη 
περιοχή, τα τιμολόγια εισόδου-εξόδου έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις το αρνητικό 
αποτέλεσμα ότι δεν αντικατοπτρίζουν σωστά το κόστος μεταφοράς. Επιπλέον, κατά τον
καθορισμό τιμολογίων εισόδου-εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύστημα τιμολόγησης 
του δικτύου διανομής -που υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 3, παράγραφος 1 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση 4α:
"Τα τιμολόγια ή οι μέθοδοι υπολογισμού 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τους, εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
συνεπάγεται διακρίσεις και με διαφάνεια.

Or. en

( Στο άρθρο 3, παράγραφος 1 προστίθεται πέμπτη περίπτωση)
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των τιμολογίων και των μεθόδων υπολογισμού τους αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 199
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 4α:
Άρθρο 4α
Τεχνική συνεργασία σε διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τρίτων χωρών
1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μεριμνούν για την τεχνική συνεργασία 
μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφορών και των ομολόγων τους από 
τρίτες χώρες.
2. Σε περίπτωση ασυμβατοτήτων με τους 
κανόνες που εκδίδει η Υπηρεσία, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ζητεί εξηγήσεις από την 
Υπηρεσία.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει τις τεχνικές πτυχές της συνεργασίας με διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 200
David Martin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξασφαλίζουν ότι προσφέρουν 
υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
χρήστες δικτύου οι οποίες 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς· 
ειδικότερα, όταν διαχειριστής συστήματος 
ΥΦΑ και αποθήκευσης παρέχει την ίδια 
υπηρεσία σε διαφορετικούς πελάτες, 
πρέπει να την προσφέρει με ισοδύναμους 
συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις·

(α) εξασφαλίζουν ότι προσφέρουν 
υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
χρήστες δικτύου οι οποίες 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς· 
ειδικότερα, όταν διαχειριστής συστήματος 
ΥΦΑ και αποθήκευσης παρέχει την ίδια 
υπηρεσία ταυτόχρονα σε διαφορετικούς 
πελάτες, πρέπει να την προσφέρει με 
ισοδύναμους συμβατικούς όρους και 
προϋποθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβατικοί όροι και οι προϋποθέσεις αλλάζουν με τον καιρό, και δεν είναι δυνατή η 
σύγκριση όρων και προϋποθέσεων για παρόμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται σε διαφορετικά 
χρονικά σημεία.

Τροπολογία 201
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 4 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Συμβατικά όρια για το ελάχιστο μέγεθος 
δυναμικότητας εγκατάστασης ΥΦΑ ή 
αποθήκευσης αιτιολογούνται με βάση 
τεχνικούς περιορισμούς και δεν στερούν να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
αποθήκευσης χρήστες μικρότερου χώρου 
αποθήκευσης.

(5) Συμβατικά όρια για το ελάχιστο 
μέγεθος δυναμικότητας εγκατάστασης 
ΥΦΑ ή αποθήκευσης αιτιολογούνται με 
βάση τεχνικούς περιορισμούς και δεν 
στερούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
αποθήκευσης χρήστες μικρότερου χώρου 
αποθήκευσης. Οι όροι της εγγύησης 
φερεγγυότητας πρέπει να δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα και να 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και την 
Υπηρεσία για γνωμοδότηση. Η Επιτροπή 
και η Υπηρεσία εκδίδουν γνωμοδότηση 
μέσα σε 30 ημέρες.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
φορείς εκμετάλλευσης και εγγυώνται την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία 202
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 4 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι διαχειριστές μονάδων που 
εξαιρούνται με βάση το άρθρο 22 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ υπέχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις όσον αφορά τη 
δυναμικότητα στην οποία έχουν 
πρόσβαση τρίτοι και τις υπηρεσίες προς 
τρίτους:
(α) δημοσιοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών, ειδικότερα δε στοιχείων 
σχετικά με τη χρήση και τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, εντός 
χρονικού πλαισίου που ανταποκρίνεται 
στις εύλογες εμπορικές ανάγκες των 
χρηστών εγκατάστασης ΥΦΑ.
(β) δημοσιοποίηση των σχετικών όρων 
που εφαρμόζονται, καθώς και των 
απαιτούμενων τεχνικών πληροφοριών 
προκειμένου οι χρήστες του ΥΦΑ να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στη μονάδα ΥΦΑ.
(γ) διάθεση της μη χρησιμοποιούμενης 
δυναμικότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ 
σε χρονικό πλαίσιο συμβατό με τις 
εύλογες εμπορικές ανάγκες των χρηστών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υπάρχουσες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ (13), εκτός μιας, παρέχουν ρυθμιζόμενη πρόσβαση 
TPA. Ωστόσο, τα περισσότερα νέα σχέδια (νέες μονάδες ή επεκτάσεις) έχουν ζητήσει εξαίρεση 
από το καθεστώς TPA σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας για το αέριο 2003/55/ΕΚ. Ως τώρα 
δεν έχει απορριφθεί καμιά αίτηση εξαίρεσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
επίσης ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξαιρούμενες μονάδες, όσον αφορά τις υπηρεσίες 
που υποχρεούνται να παρέχουν σε τρίτους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για 
τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

Τροπολογία 203
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (7) – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2α 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"α) παρέχουν οικονομικά μηνύματα 
κατάλληλα για την αποτελεσματική και 
μέγιστη χρήση της τεχνικής ικανότητας, 
διευκολύνουν δε τις επενδύσεις σε νέα 
υποδομή και το διασυνοριακό εμπόριο 
αερίου"

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία προσθέτει κείμενο στο υπάρχον άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (α), 
3  του κανονισμού 1775/2005)

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε δυναμικότητα μεταφοράς και κατά συνέπεια η εφαρμογή κατάλληλων 
μηχανισμών κατανομής δυναμικότητας (CAM) και η ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης 
συμφόρησης (CMP) που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας υποδομής 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αερίου. Το άρθρο 
5 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλάβει τη διασυνοριακή διάσταση των μηχανισμών 
κατανομής δυναμικότητας και των διαδικασιών διαχείρισης συμφόρησης.



AM\717804EL.doc 37/93 PE404.708v01-00

EL

Τροπολογία 204
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (7) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
εφαρμόζουν και δημοσιεύουν μη 
διακριτικές και διαφανείς διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης οι οποίες 
βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

"3. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
εφαρμόζουν και δημοσιεύουν μη 
διακριτικές και διαφανείς διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης οι οποίες 
διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο 
αερίου και βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

α) σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης, 
ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς 
προσφέρει μη χρησιμοποιημένη 
δυναμικότητα στην πρωτογενή αγορά με 
προθεσμία ενημέρωσης τουλάχιστον μία 
ημέρα πριν και σε διακοπτόμενη βάση·

α) για την πρόληψη συμβατικής 
συμφόρησης, ο διαχειριστής δικτύου 
μεταφοράς προσφέρει μη χρησιμοποιημένη 
δυναμικότητα στην πρωτογενή αγορά με 
προθεσμία ενημέρωσης τουλάχιστον μία 
ημέρα πριν και σε διακοπτόμενη βάση·

β) οι χρήστες του δικτύου που επιθυμούν 
να επαναπωλήσουν ή να υπενοικιάσουν 
τη μη χρησιμοποιηθείσα συμβατική τους 
δυναμικότητα στη δευτερογενή αγορά 
έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από 
τους χρήστες του δικτύου κοινοποίηση ή 
ενημέρωση του διαχειριστή δικτύου 
μεταφοράς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε δυναμικότητα μεταφοράς και κατά συνέπεια η εφαρμογή κατάλληλων 
μηχανισμών κατανομής δυναμικότητας (CAM) και η ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης 
συμφόρησης (CMP) που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας υποδομής 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αερίου. Το άρθρο 
5 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλάβει τη διασυνοριακή διάσταση των μηχανισμών 
κατανομής δυναμικότητας και των διαδικασιών διαχείρισης συμφόρησης.
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Τροπολογία 205
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (7) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης, 
ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς 
προσφέρει μη χρησιμοποιημένη 
δυναμικότητα στην πρωτογενή αγορά με 
προθεσμία ενημέρωσης τουλάχιστον μία 
ημέρα πριν και σε διακοπτόμενη βάση·

(α) σε περίπτωση συμβατικής 
συμφόρησης, ο διαχειριστής του 
συστήματος προσφέρει αναξιοποίητη 
δυναμικότητα ΥΦΑ και αποθήκευσης στην 
πρωτογενή αγορά· η προσφορά για τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης γίνεται 
τουλάχιστον μία ημέρα πριν και σε 
διακοπτόμενη βάση, αντικειμενικά και 
σύμφωνα με τις αρχές του ανταγωνισμού·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
φορείς εκμετάλλευσης και εγγυώνται την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία 206
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (7) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης, 
ο διαχειριστής δικτύου μεταφοράς 
προσφέρει μη χρησιμοποιημένη 
δυναμικότητα στην πρωτογενή αγορά με 
προθεσμία ενημέρωσης τουλάχιστον μία 
ημέρα πριν και σε διακοπτόμενη βάση·

(α) σε περίπτωση συμβατικής 
συμφόρησης, ο διαχειριστής του 
συστήματος προσφέρει αναξιοποίητη 
δυναμικότητα ΥΦΑ και αποθήκευσης στην 
πρωτογενή αγορά· η προσφορά για τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης γίνεται 
τουλάχιστον μία ημέρα πριν και σε 
διακοπτόμενη βάση, στο βαθμό που αυτό 
δεν εμποδίζει την εφαρμογή 
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μακροπρόθεσμης σύμβασης εφοδιασμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση συμφόρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις των μεταφορέων προς 
τους τελικούς καταναλωτές και την ασφάλεια εφοδιασμού (ύπαρξη μακροπρόθεσμων 
συμβάσεων εφοδιασμού).

Τροπολογία 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 7 - στοιχείο β (α) (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"3α. Σε περίπτωση που ορισμένη 
συμβατική δυναμικότητα στα πλαίσια 
υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς 
παραμένει αχρησιμοποίητη και 
σημειώνεται συμβατική συμφόρηση, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 3, εκτός αν 
τούτο συνιστά παράβαση των 
απαιτήσεων των υφιστάμενων 
συμβάσεων μεταφοράς. Σε περίπτωση 
παράβασης των υφιστάμενων συμβάσεων 
μεταφοράς, οι διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς υποβάλλουν αίτημα προς τον 
χρήστη του δικτύου για τη 
χρησιμοποίηση στη δευτερογενή αγορά 
της αχρησιμοποίητης δυναμικότητας, σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά διατάξεως που είχε διαγραφεί από τον κανονισμό 1775/2005.
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Τροπολογία 208
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς διενεργούν τακτικά εκτιμήσεις 
της ζήτησης στην αγορά για νέες 
επενδύσεις. Όταν προγραμματίζουν νέες 
επενδύσεις, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς εκτιμούν τη ζήτηση στην 
αγορά.»

"6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς διενεργούν τακτικά εκτιμήσεις 
της ζήτησης στην αγορά για νέες 
επενδύσεις. Όταν προγραμματίζουν νέες 
επενδύσεις, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς εκτιμούν τη ζήτηση στην αγορά 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ασφάλειας 
του εφοδιασμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ζήτηση στην αγορά δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τον προγραμματισμό 
νέων επενδύσεων. Η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελεί κεντρικό ζήτημα και δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί αν η υποδομή είναι σχεδιασμένη με μοναδικό γνώμονα την ικανοποίηση της 
ζήτησης και δεν λαμβάνεται υπόψη, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο σφάλματος στην υποδομή 
μεταφοράς.

Τροπολογία 209
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 7 στοιχείο δα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5, παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α:
"(6α) Σε περίπτωση μακροπρόθεσμων 
φυσικών στενωπών, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς αντιμετωπίζουν 
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την κατάσταση διευρύνοντας την 
υπάρχουσα δυναμικότητα με βάση τη 
ζήτηση στην αγορά. Για να καταστεί 
δυνατή η εκτίμηση της ζήτησης στην 
αγορά, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
διαδικασία Open season.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη νέα παράγραφο 7 του άρθρου 5 ορίζεται ότι το καθήκον των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς όσον αφορά τη διαχείριση συνίσταται επίσης στην άρση των στενωπών με την 
επένδυση σε νέα υποδομή ανάλογα με τη ζήτηση στην αγορά, η οποία προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο Open-Season (εξυπηρέτηση της ζήτησης της αγοράς και ενδεχομένως κατά το δυνατόν 
διαφανής και αμερόληπτη διάθεση δυναμικότητας ή παροχή πρόσβασης σε τρίτους). Στο 
πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη μέθοδο 
Open-Season.

Τροπολογία 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6 α:
"6α. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης 
φυσικής συμφόρησης, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν 
διαδικασίες διαχείρισης μακροπρόθεσμης 
συμφόρησης με την προσθήκη νέας 
δυναμικότητας ανάλογα με τη ζήτηση 
στην αγορά. Για την αξιολόγηση της 
ζήτησης στην αγορά, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν 
διαδικασίες open season.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθορίζει ότι η διαχείριση μακροπρόθεσμης συμφόρησης στους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς περιλαμβάνει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της 
μακροπρόθεσμης συμφόρησης σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά όπως προσδιορίζεται με 
διαδικασίες open season. Οι ΔΣΜ είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών open 
season.

Τροπολογία 211
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6 α:
"6α. Για την πρόληψη μακροπρόθεσμης 
φυσικής συμφόρησης, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν 
διαδικασίες διαχείρισης μακροπρόθεσμης 
συμφόρησης με την προσθήκη νέας 
δυναμικότητας ανάλογα με τη ζήτηση 
στην αγορά".

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία προσθέτει νέα περίπτωση στο υπάρχον άρθρο 5 του κανονισμού 
1775/2005)

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 6α του άρθρου 5 καθορίζει ότι η διαχείριση μακροπρόθεσμης συμφόρησης 
στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς περιλαμβάνει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της
μακροπρόθεσμης συμφόρησης σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά όπως προσδιορίζεται με 
διαδικασίες open season. Οι ΔΣΜ είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών open 
season.
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Τροπολογία 212
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6β:
"6b. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τη διαχείριση της 
συμφόρησης στα εθνικά συστήματα 
αερίου και τις διασυνδέσεις. 
Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις διαδικασίες 
διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν."

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία προσθέτει νέα περίπτωση στο υπάρχον άρθρο 5 του κανονισμού 
1775/2005)

Αιτιολόγηση

Η επίσημη έγκριση των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης από τις ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να δηλώνεται ρητώς στον κανονισμό 1775/2005 για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
υλοποίηση.

Τροπολογία 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στους συμμετέχοντες στην αγορά 
διατίθεται η μέγιστη δυναμικότητα 
εγκατάστασης αποθήκευσης και 
εγκατάστασης ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
την ακεραιότητα και την αποτελεσματική 
λειτουργία του δικτύου

1. Στους συμμετέχοντες στην αγορά 
διατίθεται η μέγιστη δυναμικότητα 
εγκατάστασης αποθήκευσης και 
εγκατάστασης ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
την ακεραιότητα και την αποτελεσματική 
λειτουργία του δικτύου, στη βάση εκ των 
προτέρων ρυθμιζόμενης πρόσβασης σε 
όλα τα συστήματα αποθήκευσης αερίου 
στην ΕΕ, με πλήρη συνεκτίμηση, των 
γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων στους τόπους 
αποθήκευσης και της πολλαπλής 
λειτουργίας της αποθήκευσης ως 
παράγοντα ασφάλειας του εφοδιασμού 
και διευκόλυνσης της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρυθμιζόμενη πρόσβαση στην αποθήκευση έχει καθοριστική σημασία, τόσο για την 
εξασφάλιση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του αερίου, όσο και για τη 
λειτουργία της αγοράς· για τη διασφάλιση διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της δυναμικότητας 
αποθήκευσης στην ΕΕ, οι κανονιστικοί φορείς θα θεσπίσουν εκ των προτέρων λεπτομερείς 
κανόνες για την πρόσβαση στα συστήματα αποθήκευσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 
γεωλογική πολυπλοκότητα κάθε τόπου αποθήκευσης και το συμβιβασμό μεταξύ ασφάλειας του 
εφοδιασμού και διευκόλυνσης της αγοράς.

Τροπολογία 214
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 5α - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη την 
ακεραιότητα του εν λόγου συστήματος 
καθώς και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή που αναγνωρίζεται στις στις κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές της 
διαχείρισης της συμφόρησης για τα δίκτυα μεταφοράς, ο σχεδιασμός των κανόνων διαχείρισης 
συμφόρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις των μεταφορέων προς τους τελικούς 
καταναλωτές και τις φυσικές ιδιαιτερότητες των υποδομών.

Τροπολογία 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (9) – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α:
4α. Σε περίπτωση που διαχειριστής 
δικτύου μεταφοράς θεωρεί ότι δεν είναι 
σε θέση, για λόγους εμπιστευτικότητας, 
να δημοσιοποιήσει όλα τα απαιτούμενα 
δεδομένα, επιζητεί την έγκριση των 
αρμόδιων αρχών προκειμένου να 
περιορίσει τη δημοσίευση όσον αφορά το 
σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και τον στόχο 
δημιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς αερίου. Εάν η έγκριση χορηγηθεί, 
η διαθέσιμη δυναμικότητα δημοσιεύεται 
χωρίς να αναφέρονται τα αριθμητικά
δεδομένα, που είναι δυνατόν να 
παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.
Η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο έγκριση δεν χορηγείται σε 
περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 
χρήστες του δικτύου διαθέτουν 
συμβατική δυναμικότητα στο ίδιο σημείο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά διατάξεως που είχε διαγραφεί από τον κανονισμό 1775/2005.

Τροπολογία 216
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 9, στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 5 διαγράφεται· διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας "κάτω των τριών" (πρβλ. τροπ. στο άρθρο 6α παρ. 2) χρειάζεται και στα δίκτυα, 
δηλ. θα πρέπει να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθμιση και στο άρθρο 6, που σημαίνει ότι η διαγραφή 
που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 6 παρ. 5 πρέπει να αναιρεθεί.

Τροπολογία 217
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (9) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β)Η παράγραφος 5 καταργείται. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, ο κανόνας "κάτω των τριών" (βλ. άρθρο 6α παρ. 2) να εφαρμοστεί και για τα 
δίκτυα. Η απαλοιφή της παραγράφου 5 του άρθρου 6 πρέπει να ακυρωθεί, δεδομένου ότι θα 
είναι αρνητικές συνέπειες: ευαίσθητα στοιχεία οικονομικής φύσης θα μπορούσαν να γίνουν 
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προσβάσιμα από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Σε περιφέρειες με λιγότερους από τρεις 
χρήστες οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να παρακολουθούν τις αγοραπωλησίες και να 
διαμορφώνουν ανάλογα τις τιμές· Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων 
διαφάνειας και εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 218
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 9, στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 5 διαγράφεται· διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Το δικαίωμα κάθε 
πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
μεταφερόμενες ποσότητες) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 219
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9 στοιχείο βα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
Οι χρήστες του δικτύου μπορούν […] για 
λόγους εμπιστευτικότητας να ζητούν να 
μην δημοσιεύονται στοιχεία σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, η δημοσίευση των 
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οποίων θα παραβίαζε το επιχειρηματικό 
και εμπορικό απόρρητο των χρηστών του 
δικτύου.  σε τέτοια περίπτωση, ο 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ζητεί 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να περιορίσει τη δημοσίευση 
όσον αφορά το σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και το δημόσιο 
συμφέρον για δημοσίευση. Εάν η έγκριση 
χορηγηθεί, η διαθέσιμη δυναμικότητα 
δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται τα 
αριθμητικά δεδομένα, που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.
Η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο έγκριση δεν χορηγείται σε 
περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι 
χρήστες του δικτύου διαθέτουν 
συμβατική δυναμικότητα στο ίδιο σημείο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Το δικαίωμα κάθε 
πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
μεταφερόμενες ποσότητες) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 220
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 9 στοιχείο βα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6, παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
Οι χρήστες του δικτύου μπορούν […] για 
λόγους εμπιστευτικότητας να ζητούν να 
μην δημοσιεύονται στοιχεία σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. 6, η δημοσίευση των 
οποίων θα παραβίαζε το επιχειρηματικό 
και εμπορικό απόρρητο των χρηστών του 
δικτύου.  σε τέτοια περίπτωση, ο 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ζητεί 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να περιορίσει τη δημοσίευση 
όσον αφορά το σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και το δημόσιο 
συμφέρον για δημοσίευση. Εάν η έγκριση 
χορηγηθεί, η διαθέσιμη δυναμικότητα 
δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται τα 
αριθμητικά δεδομένα, που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.
Η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο έγκριση δεν χορηγείται σε 
περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι 
χρήστες του δικτύου διαθέτουν 
συμβατική δυναμικότητα στο ίδιο σημείο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση του κανόνα ""κάτω των τριών"" στο άρθρο 5 θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα, διότι 
θα επέτρεπε την πρόσβαση σε οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών των δικτύων 
άλλων παραγόντων της αγοράς. Σε περιφέρειες με λιγότερου από τρεις χρήστες, οι παράγοντες 
της αγοράς θα μπορούσαν να παρακολουθούν τις παραδόσεις και τις πωλήσεις των χρηστών 
αυτών και να διαμορφώνουν ανάλογα τις τιμές. Οι τιμές αγοράς μπορούν να νοθευτούν με την 
πώληση αερίου τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση αερίου από τους παράγοντες 
της αγοράς.
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Τροπολογία 221
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, στοιχείο 9(γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς 
δυναμικότητας, προβλέψεις και 
πραγματοποιηθείσες εισροές ή εκροές του 
συστήματος. Ο βαθμός αναλυτικότητας 
των πληροφοριών δημοσιεύεται και 
ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που 
διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς.

“7. Οι χρήστες του δικτύου μπορούν να 
ζητούν από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τα 
στοιχεία αυτά απόρρητα, αν θεωρούν ότι 
η γνωστοποίησή τους θα παραβίαζε την 
επιχειρησιακή και εμπορική 
εμπιστευτικότητα. Στην περίπτωση αυτή, 
ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
ζητεί έγκριση από την αρμόδια αρχή για 
να περιορίσει τη δημοσίευση για τα 
συγκεκριμένα σημεία.

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν τα μέτρα που λήφθηκαν, 
καθώς και το κόστος που προέκυψε και 
τα έσοδα από την εξισορρόπηση του 
συστήματος.

Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή αρνούνται 
την έγκριση κατά περίπτωση. Εάν η 
έγκριση χορηγηθεί, η διαθέσιμη 
δυναμικότητα δημοσιεύεται χωρίς να 
αναφέρονται αριθμητικά δεδομένα που 
είναι δυνατόν να παραβιάζουν την 
εμπιστευτικότητα. 

Προκειμένου να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή, οι οικείοι 
συμμετέχοντες στη αγορά διαβιβάζουν 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο.»

Η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο έγκριση δεν χορηγείται σε 
περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι 
χρήστες του δικτύου διαθέτουν 
συμβατική δυναμικότητα στο ίδιο σημείο.

Or. en

Τροπολογία 222
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 9, στοιχείο (γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6, παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) 7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς.

(7) 7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων σημαντικές 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς, εφόσον δεν 
παραβιάζεται με τον τρόπο αυτό το 
θεμιτό εμπορικό απόρρητο..

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν τα μέτρα που λήφθηκαν, 
καθώς και το κόστος που προέκυψε και τα 
έσοδα από την εξισορρόπηση του 
συστήματος.

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν στις αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές τα μέτρα που λήφθηκαν, καθώς και 
το κόστος που προέκυψε και τα έσοδα από 
την εξισορρόπηση του συστήματος.

Προκειμένου να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή, οι οικείοι συμμετέχοντες 
στη αγορά διαβιβάζουν στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

Προκειμένου να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή, οι οικείοι συμμετέχοντες 
στη αγορά διαβιβάζουν στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Το δικαίωμα κάθε 
πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
μεταφερόμενες ποσότητες) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 223
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, στοιχείο 9(γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς.

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, 
προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς.

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν τα μέτρα που λήφθηκαν, 
καθώς και το κόστος που προέκυψε και τα 
έσοδα από την εξισορρόπηση του 
συστήματος.

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
διατηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής τα μέτρα που 
λήφθηκαν, καθώς και το κόστος που
προέκυψε και τα έσοδα από την 
εξισορρόπηση του συστήματος.

Προκειμένου να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή, οι οικείοι συμμετέχοντες 
στη αγορά διαβιβάζουν στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

Προκειμένου να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή, οι οικείοι συμμετέχοντες 
στη αγορά διαβιβάζουν στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι ευαίσθητες από εμπορική άποψη και θα μπορούσαν να 
θέσουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε μειονεκτική θέση στην αγορά.

Τροπολογία 224
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, στοιχείο 9(γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"7. «7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
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πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς 
δυναμικότητας, προβλέψεις και
πραγματοποιηθείσες εισροές ή εκροές του 
συστήματος. Ο βαθμός αναλυτικότητας 
των πληροφοριών δημοσιεύεται και 
ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που 
διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς.

ζήτηση, με βάση πραγματοποιηθείσες 
εισροές ή εκροές του συστήματος. Ο 
βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών 
δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις 
πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες εκ των υστέρων είναι χρήσιμες για την κατανόηση της αγοράς και της 
διακύμανσης των τιμών, και θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ωστόσο, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να δημοσιεύουν εκ των προτέρων πληροφορίες, 
δηλ. προγνώσεις, σχετικά με την προσφορά ή τη ζήτηση αερίου από μεγάλους καταναλωτές. 
Τούτο θα επέτρεπε για παράδειγμα την αποκάλυψη της εμπορικής θέσης των μεγάλων 
καταναλωτών που συνδέονται άμεσα στο δίκτυο μεταφοράς αερίου.

Τροπολογία 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, στοιχείο 9(γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
πληροφορίες για την προσφορά και τη 
ζήτηση, με βάση ορισμούς 
δυναμικότητας, προβλέψεις και 
πραγματοποιηθείσες εισροές ή εκροές του 
συστήματος. Ο βαθμός αναλυτικότητας 
των πληροφοριών δημοσιεύεται και 
ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που 
διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς.

"7. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των 
προτέρων σε ημερήσια βάση και σε 
πραγματικό χρόνο τυχόν μεταβολές, 
αριθμητικά στοιχεία για κάθε σχετικό 
σημείο εισόδου ή εξόδου, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

α) μέγιστη τεχνικά εφικτή διαθέσιμη 
δυναμικότητα.
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β) εμπορικά διαθέσιμη και δεσμευμένη (ή 
εκχωρημένη βάσει σύμβασης) 
δυναμικότητα·
(γ) χρονοδιαγράμματα συντήρησης και 
σχεδιαζόμενες διακοπές παροχής·
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν αριθμητικά στοιχεία για 
κάθε σχετικό σημείο εισόδου ή εξόδου, 
όσον αφορά τα ακόλουθα:
(α) ημερήσια ροή αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων διακοπών της 
ροής, εκ των υστέρων, το αργότερο μία 
ημέρα από το τέλος της αντίστοιχης 
ημέρας παροχής αερίου·
(β) προηγούμενες ημερήσιες ροές αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των διακοπών 
τους, για την τελευταία [δεκαετία] σε 
κυλιόμενη βάση·
(γ) για τον εκάστοτε προμηθευτή, 
ημερήσια κατανομή, εκ των υστέρων, το 
αργότερο μία ημέρα από το τέλος της 
αντίστοιχης ημέρας παροχής αερίου·
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν αριθμητικά στοιχεία για 
κάθε σχετικό σημείο διασύνδεσης, όσον 
αφορά τα ακόλουθα: 
(α) ημερήσια συνολική ροή αερίου 
ανάντη, εκ των υστέρων, το αργότερο μία 
ημέρα από το τέλος της αντίστοιχης 
ημέρας παροχής αερίου·
(β) προηγούμενες ημερήσιες συνολικές 
ροές αερίου ανάντη, για την τελευταία 
[δεκαετία] σε κυλιόμενη βάση·
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με  τις συγκεντρωτικές προβλέψεις 
ημερήσιας ζήτησης για την εκάστοτε 
ζώνη εξισορρόπησης, εκ των προτέρων, 
το αργότερο στην αρχή της εκάστοτε 
προηγούμενης ημέρας παροχής αερίου·
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιοποιούν, σε πραγματικό χρόνο, το 
μέγεθος της ανισορροπίας για την 
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εκάστοτε περίοδο εξισορρόπησης.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
παρέχουν στον εκάστοτε προμηθευτή, για 
κάθε περίοδο εξισορρόπησης, 
προκαταρκτικά στοιχεία για την 
ανισορροπία και το κόστος, τουλάχιστον 
ένα μήνα μετά την εκπνοή της περιόδου 
εξισορρόπησης, παρέχουν οριστικά 
στοιχεία μέσα σε ένα τρίμηνο, αλλά όχι 
αργότερα από ένα έτος από τη λήξη της 
περιόδου εξισορρόπησης.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς  
δημοσιεύουν, εκ των υστέρων, το 
αργότερο μία ημέρα από το τέλος της 
αντίστοιχης ημέρας παροχής αερίου, 
ημερήσια συγκεντρωτικά στοιχεία 
συμπίεσης (συμπεριλαμβανομένων 
παλαιότερων στοιχείων για τα τελευταία 
[10] χρόνια).
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν, εκ των προτέρων, 
προβλέψεις ημερήσια συγκεντρωτικά 
στοιχεία συμπίεσης για το τέλος της 
εκάστοτε ημέρας παροχής αερίου.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν τη μέθοδο υπολογισμού για 
την ποσότητα και τα φορτία 
ανισορροπίας. Σε περίπτωση μεταβολής 
των σχετικών πληροφοριών, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενημερώνουν αμέσως τα σχετικά 
στοιχεία. 
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τη βάση 
στην οποία κηρύσσεται κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τον 
εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών διαδικασιών. Σε περίπτωση 
μεταβολής των σχετικών πληροφοριών, 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενημερώνουν αμέσως τα σχετικά 
στοιχεία.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν πλήρως τις ποιοτικές 
προδιαγραφές του αερίου για το σύστημα 
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καθώς επίσης τις διαδικασίες και τους 
κανόνες (συμπεριλαμβανομένου του 
παρεπόμενου κόστους) για την 
κατεργασία αερίου που δεν πληροί τις 
προδιαγραφές. Σε περίπτωση μεταβολής 
των σχετικών πληροφοριών, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενημερώνουν αμέσως τα σχετικά 
στοιχεία.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις 
τρέχουσες ημερήσιες μετρήσεις βασικών 
παραμέτρων του αερίου, εκ των υστέρων, 
το αργότερο τρεις ημέρες από το τέλος 
της αντίστοιχης ημέρας παροχής αερίου·
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν τις συμφωνίες λειτουργικής 
εξισορρόπησης και τις συμφωνίες 
διασύνδεσης (ή άλλες, ισοδύναμες 
συμφωνίες) στις οποίες καθορίζονται οι 
διατάξεις σχετικά με την κατανομή της 
ροής αερίου (συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων), και τις 
σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση 
μεταβολής των σχετικών πληροφοριών, 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενημερώνουν αμέσως τα σχετικά 
στοιχεία.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
παρέχουν στους χρήστες του δικτύου 
ασφαλές σύστημα κρατήσεων και 
επιβεβαίωσης δυναμικότητας μέσω του 
Ιστού.
Τα στοιχεία η δημοσίευση των οποίων 
επιβάλλεται με την παρούσα παράγραφο 
παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος, 
μέσω του Διαδικτύου, με εύχρηστο και 
διαφανή τρόπο, και είναι προσιτές σε 
όλους τους χρήστες του δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών 
χρηστών του δικτύου).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις διαφάνειας που προσδιορίζονται στις προτεινόμενες τροπολογίες 
αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες αναγκαίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης αποτελεσματικής 
και ουσιαστικής αγοράς αερίου στην ΕΕ και για τούτο θα πρέπει να επιβληθούν στους ΔΣΜ 
νομικές υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών στην αγορά. Οι 
ισχύουσες απαιτήσεις διαφάνειας δεν είναι επαρκώς δεσμευτικές και δεν καλύπτουν όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται η αγορά.

Τροπολογία 226
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ.

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν δυναμικότητα βάσει 
σύμβασης,.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας “κάτω των τριών”, για να προστατεύονται οι συμμετέχοντες 
στην αγορά που μπορεί να παρακολουθούν τις θέσεις στις αγοραπωλησίες και να μπορούν έτσι 
να διαμορφώνουν ανάλογα τις τιμές. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται τρεις ή 
περισσότεροι χρήστες οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται.



PE404.708v01-00 58/93 AM\717804EL.doc

EL

Τροπολογία 227
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ.

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν συμβάσεις δυναμικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικά, τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να δημοσιεύονται μόνο αν τηρείται ο κανόνας ""κάτω των 
τριών"" Πβλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 6, παράγραφος 7 (νέα).

Τροπολογία 228
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ.

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν συμβάσεις δυναμικότητας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Διότι το δικαίωμα 
κάθε πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
ποσότητες που μεταφέρει) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ.

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ, 
εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν συμβάσεις δυναμικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση τέτοιων στοιχείων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που οι 
δυναμικότητες χρησιμοποιούνται από τρεις ή περισσότερους χρήστες. Διαφορετικά, απειλείται 
το εμπορικό απόρρητο με τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εμπορική συμπεριφορά.
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Τροπολογία 230
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

4. Εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν συμβάσεις δυναμικότητας, 
όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Διότι το δικαίωμα 
κάθε πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
ποσότητες που μεταφέρει) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
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Τροπολογία 231
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

4. Εφόσον τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
διαθέτουν συμβάσεις δυναμικότητας, 
όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικά, τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να δημοσιεύονται μόνο αν τηρείται ο κανόνας ""κάτω των 
τριών"" Πβλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 6, παράγραφος 7 (νέα).

Τροπολογία 232
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 4. Αν τρεις ή περισσότεροι χρήστες 
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αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

διαθέτουν δυναμικότητα βάσει σύμβασης, 
όλοι  οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας “κάτω των τριών”, για να προστατεύονται οι συμμετέχοντες 
στην αγορά που μπορεί να παρακολουθούν τις θέσεις στις αγοραπωλησίες και να μπορούν έτσι 
να διαμορφώνουν ανάλογα τις τιμές. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται τρεις ή 
περισσότεροι χρήστες οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 233
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 

4. 4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ ή ομάδες 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια 
ζώνη εξισορρόπησης, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
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επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης μπορούν να πωλούν τη δυναμικότητά τους ανά 
περιοχή ή σύνολο περιοχών. Στην τελευταία περίπτωση η δημοσίευση της πληροφορίας «ανά 
περιοχή» δεν έχει γενικώς αξία για τους χρήστες της αποθήκευσης. Η αρχή αυτή υιοθετήθηκε 
στις GGPSSO: δημοσίευση ανά περιοχή ή σύνολο περιοχών. Αν η δημοσίευση επιτρεπόταν 
μόνο ανά περιοχή, θα ενθάρρυνε τη βραχυπρόθεσμη εμπορική συμπεριφορά.

Τροπολογία 234
David Martin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ δημοσιεύουν την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
επίσης στο διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, ο οποίος τις δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά ανά σύστημα ή 
υποσύστημα που καθορίζεται από τα 
σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες 
ενημερώνονται τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

4. Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ κοινοποιούν στο 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς  την 
ποσότητα αερίου σε κάθε εγκατάσταση 
αποθήκευσης ή ΥΦΑ, εισροές και εκροές, 
καθώς και τη διαθέσιμες δυναμικότητες 
αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ων εγκαταστάσεων 
που εξαιρούνται από την πρόσβαση τρίτων 
μερών. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς τις δημοσιεύει συγκεντρωτικά 
ανά σύστημα ή υποσύστημα που 
καθορίζεται από τα σχετικά σημεία . Οι 
πληροφορίες ενημερώνονται τουλάχιστον 
σε καθημερινή βάση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται μόνο συγκεντρωτικά (και έτσι τις 
χρειάζεται η αγορά) είναι ανακόλουθο να απαιτείται από τους διαχειριστές ΥΦΑ και 
συστημάτων αποθήκευσης να τις δημοσιεύουν για καθεμιά από τις εγκαταστάσεις τους.

Τροπολογία 235
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να εξασφαλίζεται η διαφανής, 
αντικειμενική και αμερόληπτη 
τιμολόγηση και να διευκολύνεται η 
αποτελεσματική χρήση της υποδομής, οι 
διαχειριστές ΥΦΑ και δικτύων 
μεταφοράς ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
πρέπει να δημοσιεύουν εύλογα και 
επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με την τιμολογιακή διαμόρφωση, 
τη μεθοδολογία και τη δομή, για την 
υποδομή που υπόκειται σε πρόσβαση από 
τρίτους. Οι διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς υποβάλλουν τις δικές τους 
διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης, 
περιλαμβανομένης της κατανομής 
δυναμικότητας, προς έγκριση στις 
ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση 
αυτών των κανόνων πριν να τους 
εγκρίνουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περί διαφάνειας δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για την υποδομή μεταφοράς, αλλά και 
για το ΥΦΑ και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
υπόκεινται επίσης σε ρυθμιζόμενη πρόσβαση (εκτός από την εξαιρούμενη υποδομή και την 
υποδομή που υπόκειται σε διαπραγματευμένη πρόσβαση από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 19 
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της οδηγίας 55/2003), οι δε πληροφορίες για την τιμολόγηση πρέπει επίσης να είναι προσιτές σε 
όλους τους παράγοντες.

Τροπολογία 236
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι χρήστες ΥΦΑ και συστημάτων 
αποθήκευσης μπορούν για λόγους 
εμπιστευτικότητας να ζητούν να μην 
δημοσιεύονται στοιχεία σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, εφόσον η δημοσίευση αυτή 
θα παραβίαζε το επιχειρηματικό και 
εμπορικό απόρρητο των χρηστών του 
δικτύου.  Σε τέτοια περίπτωση, ο 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ζητεί 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να περιορίσει τη δημοσίευση 
όσον αφορά το σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και το δημόσιο 
συμφέρον για δημοσίευση. Εάν η έγκριση 
χορηγηθεί, η διαθέσιμη δυναμικότητα 
δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται τα 
αριθμητικά δεδομένα, που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
ΥΦΑ και συστημάτων αποθήκευσης 
επιτρέπεται να δημοσιεύονται αν τρεις ή 
περισσότεροι χρήστες ΥΦΑ και 
συστημάτων αποθήκευσης έχουν κάνει 
κράτηση δυναμικότητας στο πλαίσιο 
σύμβασης ή άλλης συμφωνίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ""κάτω των τριών"" που ίσχυε ως τώρα θα πρέπει να διατηρηθεί. Διότι το δικαίωμα 
κάθε πελάτη μεταφοράς και αποθήκευσης για εμπιστευτικό χειρισμό των στοιχείων του (π.χ. 
ποσότητες που μεταφέρει) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με τρόπο που να επιτρέπει τον εκ των 
υστέρων προσδιορισμό της εμπορικής συμπεριφοράς του στην αγορά. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες να διατίθενται πάντα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 237
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6α, παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι χρήστες ΥΦΑ και συστημάτων 
αποθήκευσης μπορούν για λόγους 
εμπιστευτικότητας να ζητούν να μην 
δημοσιεύονται στοιχεία σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, εφόσον η δημοσίευση αυτή 
θα παραβίαζε το επιχειρηματικό και 
εμπορικό απόρρητο των χρηστών του 
δικτύου.  Σε τέτοια περίπτωση, ο φορέας 
εκμετάλλευσης ΥΦΑ και συστημάτων 
αποθήκευσης ζητεί την έγκριση των 
αρμόδιων αρχών προκειμένου να 
περιορίσει τη δημοσίευση όσον αφορά το 
σχετικά σημείο ή σημεία. Οι αρμόδιες 
αρχές χορηγούν ή απορρίπτουν την 
αίτηση περί χορηγήσεως έγκρισης κατά 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως 
την ανάγκη σεβασμού της θεμιτής 
εμπορικής εμπιστευτικότητας και το 
δημόσιο συμφέρον για δημοσίευση. 
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που 
διαβιβάζουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
ΥΦΑ και συστημάτων αποθήκευσης 
επιτρέπεται να δημοσιεύονται αν τρεις ή 
περισσότεροι χρήστες ΥΦΑ και 
συστημάτων αποθήκευσης έχουν λάβει 
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δυναμικότητα στο πλαίσιο σύμβασης ή 
άλλης συμφωνίας, με εξαίρεση την 
ποσότητα που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή και τη δυναμικότητα που 
δεσμεύουν οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς για τη λειτουργία τους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι σημαντικότεροι 
εμπορικοί όροι πρέπει να δημοσιεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Σε περίπτωση μη 
δημοσίευσης, οι πληροφορίες τίθενται 
στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών μετά από σχετικό 
αίτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 7. Παρόμοια κατάσταση θα 
μπορούσε να προκύψει και στην περίπτωση συναλλαγών φορέων εκμετάλλευσης ΥΦΑ και 
συστημάτων αποθήκευσης, αν δεν υιοθετηθεί στον κανονισμό ο κανόνας των τριών 
προμηθευτών, των GGPSSO.

Τροπολογία 238
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που διαχειριστής ΥΦΑ 
ή συστήματος αποθήκευσης θεωρεί ότι 
δεν έχει δικαίωμα, για λόγους 
εμπιστευτικότητας, να δημοσιοποιήσει 
όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, επιζητεί 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να περιορίσει τη δημοσίευση 
όσον αφορά το σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
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σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και τον στόχο 
δημιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς αερίου. Εάν η έγκριση χορηγηθεί, 
η διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα 
και/ή η δυναμικότητα της εγκατάστασης 
ΥΦΑ δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται 
αριθμητικά δεδομένα που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται διαδικασία χειρισμού εμπορικών μυστικών σε 
σχέση με δραστηριότητες παραγωγής ΥΦΑ και αποθήκευσης. Πρέπει να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της αγοράς και της εμπιστευτικότητας εμπορικών 
πληροφοριών.

Τροπολογία 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που διαχειριστής 
εγκατάστασης ΥΦΑ και/ή συστήματος 
αποθήκευσης θεωρεί ότι δεν είναι σε 
θέση, για λόγους εμπιστευτικότητας, να 
δημοσιοποιήσει όλα τα απαιτούμενα 
δεδομένα, επιζητεί την έγκριση των 
αρμόδιων αρχών προκειμένου να 
περιορίσει τη δημοσίευση όσον αφορά το 
σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και τον στόχο 
δημιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς αερίου. Εάν η έγκριση χορηγηθεί, 
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η διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα 
και/ή η δυναμικότητα της εγκατάστασης 
ΥΦΑ δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται 
αριθμητικά δεδομένα που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί αγορά υγροποιημένου αερίου στην ΕΕ είναι με τη διάθεση 
των πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά, το ΥΦΑ και την αποθηκευτική ικανότητα σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συμβαίνει στην αγορά των ΗΠΑ και 
τα αποτελέσματα εκεί είναι θετικά. Ο ισχυρισμός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι “εμπορικά 
ευαίσθητες” χρησιμοποιείται συχνά με αθέμιτο τρόπο από τους δεσπόζοντες παράγοντες της 
αγοράς με στόχο να μείναι η αγορά κλειστή στους δυνητικούς ανταγωνιστές τους.

Τροπολογία 240
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που διαχειριστής ΥΦΑ 
ή συστήματος αποθήκευσης θεωρεί ότι 
δεν έχει δικαίωμα, για λόγους 
εμπιστευτικότητας, να δημοσιοποιήσει 
όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, επιζητεί 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να περιορίσει τη δημοσίευση 
όσον αφορά το σχετικά σημείο ή σημεία.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή 
απορρίπτουν την αίτηση περί 
χορηγήσεως έγκρισης κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σεβασμού της θεμιτής εμπορικής 
εμπιστευτικότητας και τον στόχο 
δημιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς αερίου. Εάν η έγκριση χορηγηθεί, 
η διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα 
και/ή η δυναμικότητα της εγκατάστασης 
ΥΦΑ δημοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται 
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αριθμητικά δεδομένα που είναι δυνατόν 
να παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται διαδικασία χειρισμού εμπορικών μυστικών σε 
σχέση με δραστηριότητες παραγωγής ΥΦΑ και αποθήκευσης. Πρέπει να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της αγοράς και της εμπιστευτικότητας εμπορικών 
πληροφοριών.

Τροπολογία 241
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β διαγράφεται
Τήρηση αρχείων από διαχειριστές 

συστημάτων
«Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, 
οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης και οι διαχειριστές 
συστημάτων ΥΦΑ διατηρούν επί πέντε 
έτη στη διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής, της εθνικής αρχής ανταγωνισμού 
και της Επιτροπής, όλες τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 6α και 
στο μέρος 3 του παραρτήματος.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες λεπτομερούς τήρησης στοιχείων δεν προσφέρουν πρόσθετο πλεονέκτημα στους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Οι διαδικασίες συνεπάγονται απλώς μεγαλύτερη γραφειοκρατία και 
πρόσθετο κόστος για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η δημοσίευση συγκεντρωτικών 
στοιχείων είναι απαράδεκτη. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν δημοσιεύουν τα στοιχεία που τηρούν με 
βάση τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία 
αυτά περιλαμβάνουν εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες.
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Τροπολογία 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, 
οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
και οι διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ 
διατηρούν επί πέντε έτη στη διάθεση της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής 
αρχής ανταγωνισμού και της Επιτροπής, 
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 6α και στο μέρος 3 του 
παραρτήματος

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και 
οι διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ 
διατηρούν επί τρία έτη στη διάθεση της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής 
αρχής ανταγωνισμού και της Επιτροπής, 
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 6α και στο μέρος 3 του 
παραρτήματος

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των τριών ετών φαίνεται επαρκής για τον επιδιωκόμενο καλύτερο έλεγχο.

Τροπολογία 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παράγραφος 10α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 6γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
"Άρθρο 6β α
Περιορισμός της δημοσιοποίησης 
πληροφοριών
Εφόσον ένας διαχειριστής δικτύων 
μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
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αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων ΥΦΑ έχει 
την άποψη ότι για λόγους 
εμπιστευτικότητας δεν δικαιούται να 
δημοσιοποιεί όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα, τότε αιτείται από τις αρμόδιες 
αρχές να εγκρίνουν τον περιορισμό της 
δημοσιοποίηση για το σχετικό θέμα ή τα 
σχετικά θέματα.
Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν ή αρνούνται 
την έγκριση σε κατά περίπτωση βάση, 
όπου λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την 
αναγκαιότητα της νομίμου προστασίας 
επαγγελματικών μυστικών και του στόχου 
της δημιουργίας μιας ανοικτής στον 
ανταγωνισμό αγοράς φυσικού αερίου.
Έγκριση σύμφωνα με την έννοια αυτού 
του άρθρου δεν χορηγείται όταν τρεις ή 
περισσότεροι χρήστες έχουν συνάψει 
συμφωνία για δυναμικότητα στο ίδιο 
θέμα. Or. de

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν δημοσιοποιήσεις να αντιτίθενται σε ειδικές 
ρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων ή να οδηγούν την παρεμπόδιση των στόχων 
της ανοικτής στον ανταγωνισμό αγοράς φυσικού αερίου. Φαίνεται κατά συνέπεια ενδεδειγμένο 
να επιτρέπονται κατά περίπτωση εξετάσεις κατ' εξαίρεση.

Τροπολογία 245
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 11, στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 7, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:

διαγράφεται

«(2) Προκειμένου οι χρήστες του δικτύου 
να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν 
έγκαιρες διορθωτικές ενέργειες, οι 
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διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς 
παρέχουν επαρκείς, επίκαιρες και 
αξιόπιστες πληροφορίες μέσω του 
διαδικτύου σχετικά με την κατάσταση 
εξισορρόπησης των χρηστών του δικτύου.

Το επίπεδο της πληροφόρησης 
αντιστοιχεί στο επίπεδο των 
πληροφοριών που διαθέτει ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς και στην 
περίοδο εκκαθάρισης για την οποία 
υπολογίστηκαν τα τέλη εξισορρόπησης.
Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται 
ατελώς.»

Or. de

Τροπολογία 246
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (11) – στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. Προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να 
είναι σε θέση να προβαίνουν έγκαιρα σε 
διορθωτικές ενέργειες, οι διαχειριστές των 
συστημάτων μεταφοράς παρέχουν 
επαρκείς, επίκαιρες και αξιόπιστες 
πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου σχετικά 
με την κατάσταση εξισορρόπησης των 
χρηστών του δικτύου.

"2. Προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να 
είναι σε θέση να προβαίνουν έγκαιρα σε 
διορθωτικές ενέργειες, οι διαχειριστές των 
συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στους 
χρήστες του δικτύου επαρκείς, επίκαιρες 
και αξιόπιστες πληροφορίες μέσω του 
Διαδικτύου σχετικά με την κατάσταση 
εξισορρόπησης καθενός τους, με την 
επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των 
λογαριασμών κάθε χρήστη.

Το επίπεδο της πληροφόρησης αντιστοιχεί 
στο επίπεδο των πληροφοριών που 
διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς και στην περίοδο εκκαθάρισης 
για την οποία υπολογίστηκαν τα τέλη 
εξισορρόπησης.

Το επίπεδο της πληροφόρησης αντιστοιχεί 
στις πληροφορίες που διαθέτει ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και στην περίοδο εκκαθάρισης για την 
οποία υπολογίστηκαν τα τέλη 
εξισορρόπησης. "

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται 
ατελώς.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων διαφάνειας και εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 247
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 11, στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 7, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να 
είναι σε θέση να αναλαμβάνουν έγκαιρες 
διορθωτικές ενέργειες, οι διαχειριστές των 
δικτύων μεταφοράς παρέχουν επαρκείς, 
επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες 
μέσω του διαδικτύου σχετικά με την 
κατάσταση εξισορρόπησης των χρηστών 
του δικτύου. Το επίπεδο της 
πληροφόρησης αντιστοιχεί στο επίπεδο 
των πληροφοριών που διαθέτει ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και στην περίοδο εκκαθάρισης για την 
οποία υπολογίστηκαν τα τέλη 
εξισορρόπησης.

2. Προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να 
είναι σε θέση να αναλαμβάνουν έγκαιρες 
διορθωτικές ενέργειες, οι διαχειριστές των 
δικτύων μεταφοράς παρέχουν επαρκείς, 
επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες 
μέσω του διαδικτύου σχετικά με την 
κατάσταση εξισορρόπησης των χρηστών 
του δικτύου. Το επίπεδο της 
πληροφόρησης αντιστοιχεί στο επίπεδο 
των πληροφοριών που διαθέτει ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και στην περίοδο εκκαθάρισης για την 
οποία υπολογίστηκαν τα τέλη 
εξισορρόπησης.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται 
ατελώς.»

Or. de

Τροπολογία 248
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 11, στοιχείο (γ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 7, παράγραφοι 4 έως 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Οι παράγραφοι 4, 5 και 6
διαγράφονται.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του ισχύοντος κανονισμού για το αέριο θα πρέπει να διατηρηθούν.

Τροπολογία 249
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 11, στοιχείο (β)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 7, παράγραφοι 4 έως 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 
διαγράφονται.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού 1775/2005 παρέχουν στους χρήστες κίνητρο να 
εξισορροπούν στο βαθμό του δυνατού τις εγχύσεις και τις απολήψεις τους. Τούτο είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου. Επιπλέον, το κόστος από την 
έλλειψη ισορροπίας στο δίκτυο θα έπρεπε να κατανέμεται σε όλους τους χρήστες. Με τον τρόπο 
αυτό θα αυξάνονταν οι τιμές για τους τελικούς χρήστες. Η καταλληλότητα των 
αντισταθμιστικών αποζημιώσεων καθορίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 250
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8 - παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
διαχειριστής ΥΦΑ λαμβάνει εύλογα μέτρα 
προκειμένου να καθιστά δυνατή και να 
διευκολύνει την ελεύθερη εμπορία των 
δικαιωμάτων δυναμικότητας. Κάθε τέτοιος 
διαχειριστής αναπτύσσει για την 
πρωτογενή αγορά εναρμονισμένες 
συμβάσεις και διαδικασίες για τη 
μεταφορά, τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και 
αποθήκευσης, προκειμένου να διευκολύνει 
το δευτερογενές εμπόριο δυναμικότητας 
και αναγνωρίζει τη μεταβίβαση 
δικαιωμάτων πρωτογενούς δυναμικότητας, 
εφόσον του κοινοποιείται από τους 
χρήστες του συστήματος. 

Κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
διαχειριστής ΥΦΑ λαμβάνει εύλογα μέτρα 
προκειμένου να καθιστά δυνατή και να 
διευκολύνει την ελεύθερη εμπορία των 
δικαιωμάτων δυναμικότητας. Οι 
αγοραπωλησίες γίνονται σύμφωνα με τις 
αρχές της διαφάνειας και της 
αντικειμενικότητας. Κάθε τέτοιος 
διαχειριστής αναπτύσσει για την 
πρωτογενή αγορά εναρμονισμένες 
συμβάσεις και διαδικασίες για τη 
μεταφορά, τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και 
αποθήκευσης, προκειμένου να διευκολύνει 
το δευτερογενές εμπόριο δυναμικότητας 
και αναγνωρίζει τη μεταβίβαση 
δικαιωμάτων πρωτογενούς δυναμικότητας, 
εφόσον του κοινοποιείται από τους 
χρήστες του συστήματος. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
φορείς εκμετάλλευσης και εγγυώνται την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Τροπολογία 251
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Αγορές λιανικής

Για να διευκολυνθεί η ανάδυση 
διασυνοριακών αγορών λιανικής σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα 
που να λειτουργούν εύρυθμα και με 

διαγράφεται
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διαφάνεια, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των διαχειριστών συστημάτων διανομής, 
των επιχειρήσεων προμήθειας και των 
πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, 
καθορίζονται στις συμβατικές ρυθμίσεις, 
τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους 
κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και 
εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων. 
Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, 
στοχεύουν στην εναρμόνιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αγορές λιανικής δεν έχουν καμιά σχέση με το δίκτυο. Υφίστανται ανταγωνισμό από τον 
τομέα του αερίου και υπόκεινται επομένως στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η αγορά 
λιανικής εποπτεύεται από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές.

Τροπολογία 252
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, 
τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και 
εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 253
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντικείμενο του κανονισμού είναι η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα μεταφοράς. Η ρύθμιση 
των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων πώλησης και παροχής αερίου έναντι των πελατών τους 
δεν αποτελεί επομένως αντικείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8α, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εν λόγω κανόνες στοχεύουν στην 
προώθηση και τη διασφάλιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες. Οι 
κανόνες πρέπει να δημοσιοποιούνται μετά 
από επανεξέταση από τις ρυθμιστικές 
αρχές.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις αγορές λιανικής καθώς και για τις προϋποθέσεις πλαίσιο μεταξύ άλλων για τους 
διαχειριστές δικτύου διανομής τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα. Παρόμοια με την αγορά 
παροχής υπηρεσιών μπορεί η διασυνοριακή πρόσβαση στους πελάτες να διασφαλιστεί και χωρίς 
ευρωπαϊκή εναρμόνιση. 
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Τροπολογία 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν το 
διαχωρισμό των εσόδων και του 
προσωπικού των φορέων διανομής από 
την ενέργεια που πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο επίπεδο της διανομής αερίου είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η απόδοση με κατάλληλες 
τιμές. Είναι βασικό, εδώ, να αποφευχθεί οποιοδήποτε αθέμιτο συμφέρον για αύξηση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο τίτλος του άρθρου 9 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

”Κατευθυντήριες γραμμές για το 
μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ 

διαχειριστών συστημάτων 
διαμεταφοράς”

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του τίτλου προς αποφυγή συγχύσεως με τις κατευθυντήριες γραμμές μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 2ε.

Τροπολογία 257
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών και για τον καθορισμό των 
τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται 
προκείμενου οι χρήστες του δικτύου να 
αποκτήσουν αποτελεσματική πρόσβαση 
στο σύστημα, καθώς και ορισμός όλων των 
σχετικών σημείων για τις απαιτήσεις 
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται 
σε όλα τα σχετικά σημεία και 
χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση των 
πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 6α·

(γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών και για τον καθορισμό των 
τεχνικών πληροφοριών του δικτύου που 
απαιτούνται προκείμενου οι χρήστες του 
δικτύου να αποκτήσουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στο σύστημα, καθώς και 
ορισμός όλων των σχετικών σημείων για 
τις απαιτήσεις διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να δημοσιεύονται σε όλα τα 
σχετικά σημεία και χρονοδιάγραμμα για τη 
δημοσίευση των πληροφοριών αυτών, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 6α·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1775/2005 προβλέπει δικαίωμα της Επιτροπής να τροποποιεί μόνο 
κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει ο νομοθετικός φορέας, και όχι να εκδίδει νέες. Το 
παρόν άρθρο ισοδυναμεί με γενική εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση των 
κατευθυντήριων γραμμών που κρίνει αναγκαίες για λόγους εναρμόνισης. Μια γενική 
εξουσιοδότηση για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών με αποκλειστικό στόχο την 
εναρμόνιση δεν συμβιβάζεται με την αρχή της δημοκρατίας.
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Τροπολογία 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία δ) έως η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο 
τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3·

διαγράφεται

(ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κανόνες εξισορρόπησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 7·
(στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
διαδικασίες στην πρωτογενή αγορά για τη 
διευκόλυνση της εμπορίας δυναμικότητας 
στη δευτερογενή αγορά και τη 
μεταβίβαση δικαιωμάτων πρωτογενούς 
δυναμικότητας μεταξύ χρηστών του 
δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 8·
(ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 8α·
(η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εδώ αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με την 
"κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πρέπει επομένως να απορριφθεί.

Τροπολογία 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 8α· 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για αναγκαίες ρυθμίσεις στις αγοράς λιανικής πρέπει τα κράτη μέλη να παραμείνουν αρμόδια.

Τροπολογία 260
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 8α·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρβλ. επίσης αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 15 παρ. 4 της οδηγίας για την εσωτερική 
αγορά αερίου.

Τροπολογία 261
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - σημείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με θέματα της 
αγοράς λιανικής που καλύπτονται από το 
άρθρο 8α·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος για εναρμονισμένες διασυνοριακές λιανικές αγορές δεν είναι απαραίτητος για την 
ανάπτυξη εύρυθμων περιφερειακών και κοινοτικών αγορών χονδρικής που πρέπει να 
παραμείνουν το επίκεντρο του παρόντος κανονισμού.  Προτάσεις για βέλτιστες πρακτικές είναι 
συχνά καλύτερες από ό,τι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές στον χώρο της λιανικής, ο οποίος 
αποτελεί εν πολλοίς θέμα για την επικουρικότητα. Μολονότι θα υποστηρίζαμε μια 
κατευθυντήρια γραμμή για την εξάλειψη τεχνητά χαμηλών ρυθμιζόμενων τιμολογίων, οι 
εξουσίες των ρυθμιστικών φορέων μπορεί να περιορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 γ, παράγραφος 3 δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές όπως περιγράφονται στο άρθρο 9.
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Τροπολογία 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση για την έκδοση κατευθυντήριας γραμμής για το άρθρο 2γ, καθορίζεται στο 
άρθρο 2ε παράγραφος 3. Λόγω του ότι οι υπόλοιπες στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναφερόμενες 
κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπεται να εκδοθούν αλλά όχι να τροποποιηθούν από την 
Επιτροπή, πρέπει να διαγραφεί για συστηματικούς λόγους στο άρθρο 9. 

Τροπολογία 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) όσον αφορά τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ορίζονται στο παράρτημα. 

2. Κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) όσον αφορά τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ορίζονται στο παράρτημα. Αναγκαίες 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα 
εις την παράγραφο 1 στοιχεία α έως γ σε 
σχέση με διαχειριστές εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και διαχειριστές 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα 
εις την παράγραφο 1 στοιχεία δ έως στ 
αναφερόμενα θέματα πρέπει να εγκριθούν 
με την τακτική διαδικασία ως παράρτημα 
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2 αυτού του κανονισμού σε απώτερο 
χρονικό σημείο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εκδίδονται με την κανονική 
διαδικασία, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών στην Επιτροπή 
πρέπει να παραμείνει εντός των ορίων των όποιων αναγκαίων προσαρμογών. Η Επιτροπή 
χαρακτηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του 
κανονισμού, και για το λόγο αυτόν πρέπει αυτές να καθοριστούν και στο πλαίσιο του 
κανονισμού. Η Επιτροπή είναι ελεύθερη να υποβάλλει στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας 
αναγκαίες συμπληρώσεις. Τροπολογία

Τροπολογία 265
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και να 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές στα 
θέματα που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1. 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 Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
14 παρ. 2, για να διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί 
από την Υπηρεσία (ACER) και το 
ENTSO/ENTSUG, να τροποποιούν τις 
προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2ε παρ. 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιτροπολογίας θα έπρεπε να εξυπηρετεί στο να καθίστανται νομικά δεσμευτικές 
οι κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή τους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Η ανάπτυξη αυτή καθεαυτή θα πρέπει να ανατίθεται σε εμπειρογνώμονες που 
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κατέχουν το αντικείμενο.

Τροπολογία 266
Erika Mann

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο και να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές στα θέματα που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1. 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 Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1775/2005 προβλέπει δικαίωμα της Επιτροπής να τροποποιεί μόνο 
κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει ο νομοθετικός φορέας, και όχι να εκδίδει νέες. Το 
παρόν άρθρο ισοδυναμεί με γενική εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την έκδοση των 
κατευθυντήριων γραμμών που κρίνει αναγκαίες για λόγους εναρμόνισης. Μια γενική 
εξουσιοδότηση για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών με αποκλειστικό στόχο την 
εναρμόνιση δεν συμβιβάζεται με την αρχή της δημοκρατίας.

Τροπολογία 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο και να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές στα θέματα που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1. 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 Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο. 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

Με την πρόταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στην τακτική διαδικασία 
πρέπει να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά εξουσιών στην 
Επιτροπή πρέπει να παραμείνει εντός των ορίων των όποιων αναγκαίων προσαρμογών. Η 
Επιτροπή χαρακτηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
του κανονισμού, και για το λόγο αυτόν πρέπει αυτές να καθοριστούν και στο πλαίσιο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 268
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9– παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τροποποίησης των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση και 
έγκρισης των κατευθυντήριων γραμμών 
για τα σημεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διεξάγει εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντικτύπου και 
διαβουλεύεται με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη συμπεριλαμβανομένων, αν 
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χρειαστεί, των επιχειρήσεων πώλησης, 
των πελατών, των χρηστών του 
συστήματος, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των διαχειριστών 
συστημάτων ΥΦΑ και των διαχειριστών 
συστημάτων αποθήκευσης, και ζητεί τη 
συμμετοχή της Υπηρεσίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Αν οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής επεκταθούν στο σύνολο του κανονισμού, θα ήταν 
προτιμότερο να καθιερωθούν και κάποιοι μηχανισμού διαφάνειας και διαβούλευσης (όπως 
συμβαίνει με το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου), ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για άκρως τεχνικά ζητήματα όπως η πρόσβαση στην υποδομή.

Τροπολογία 269
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στη δυνατότητα έκδοσης “στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών” σύμφωνα με παρόμοιες τροπολογίες για τους κώδικες και τα σχέδια 
επενδύσεων.

Τροπολογία 270
Umberto Guidoni

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 ε, το άρθρο 9 πρέπει επίσης να 
παραπέμπει στη δυνατότητα να εγκριθούν "στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές" 
ακολουθώντας την αυτή διαδικασία όπως και για άλλες κατευθυντήριες γραμμές η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό. Τούτο επομένως απαιτεί την προσθήκη της παραγράφου 3 α στο 
παρόν άρθρο. Ο κατάλογος κατευθυντηρίων γραμμών στο παρόν άρθρο χρειάζεται να εξετασθεί 
ενδελεχώς υπό το φως των 11 τομέων.
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Τροπολογία 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές που 
θεσπίζονται με βάση το άρθρο 25 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ έχουν αρμοδιότητα 
να διασφαλίζουν την ουσιαστική 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, 
παρέχοντάς τους νομική εξουσία για την 
επιβολή αποτελεσματικών, αποτρεπτικών 
και αναλογικών κυρώσεων με βάση το 
10% του κύκλου εργασιών του 
διαχειριστή συστήματος στην εγχώρια 
αγορά ανά διαδικασία ή για την αφαίρεση 
της άδειας του διαχειριστή. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 
2010 το αργότερο και κοινοποιούν κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση το 
συντομότερο δυνατόν”.

Or. en

(Το άρθρο 13 - παράγραφος 1 του κανονισμού 1775/2005 χρειάζεται προσαρμογή)

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κανονισμού 1775/2005 εμφανίζει 
ανεπάρκειες λόγω μη υπάρξεως αποτελεσματικών κυρώσεων τις οποίες να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, οι 
δε ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν στην πράξη την εξουσία 
επιβολής του νόμου την οποία έχουν.
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Τροπολογία 272
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιστικές αρχές που ιδρύονται δυνάμει 
του άρθρου 25 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ 
έχουν την αρμοδιότητα να εξασφαλίζουν 
στην πράξη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό, παρέχοντας σε αυτές 
ή σε άλλες αρχές τη νομική αρμοδιότητα 
να εκδίδουν εντολές συμμόρφωσης και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η 
Ιανουαρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν”.

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία τροποποιεί το υπάρχον άρθρο 13, παράγραφος 1 του κανονισμού 
1775/2005)

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κανονισμού 1775/2005 εμφανίζει 
ανεπάρκειες λόγω μη υπάρξεως αποτελεσματικών κυρώσεων τις οποίες να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. Το φόρουμ ηλεκτρικής ενέργειας της Μαδρίτης εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για 
τον περιορισμένο βαθμό στον οποίον χρησιμοποιούν οι ρυθμιστικές αρχές τις εξουσίες τους για 
να επιβάλλουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού. Σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, οι δε ρυθμιστικές 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν στην πράξη την εξουσία επιβολής του 
νόμου την οποία έχουν.
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Τροπολογία 273
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμιστικές αρχές που ιδρύονται δυνάμει 
του άρθρου 25 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ 
έχουν την αρμοδιότητα να εξασφαλίζουν 
στην πράξη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό, παρέχοντας σε αυτές 
ή σε άλλες αρχές τη νομική αρμοδιότητα 
να εκδίδουν εντολές συμμόρφωσης και να 
επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως τις εν 
λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως την 
1η Ιανουαρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας η τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κανονισμού 1775/2005 εμφανίζει ανεπάρκειες λόγω 
μη υπάρξεως αποτελεσματικών κυρώσεων τις οποίες να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται χρήση στην πράξη των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών προς επιβολή του 
νόμου για να τιμωρείται η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού.


