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Τροπολογία 178
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 –  παράγραφος 2 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο -5 a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
‘Άρθρο -5a

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
1. κράτη μέλη συντονίζουν τις 
δραστηριότητές του προκειμένου να 
διασφαλίσουν ασφαλή, διαφοροποιημένο 
και αποτελεσματικό εφοδιασμό αερίου 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς:
(α) συντονισμός των εθνικών μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 2004/67/ΕΚ·
(β) προσδιορισμός και, όταν είναι 
αναγκαίο, ανάπτυξη ή αναβάθμιση των 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου·
(γ) προϋποθέσεις και πρακτικοί όροι 
παροχής αμοιβαίας συνδρομής.
2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στην 
κατάρτιση και την υλοποίηση νέων 
σχεδίων σε σχέση με τις διασυνδέσεις 
μεταξύ τους, με τις εγκαταστάσεις ΥΦA 
και την αποθήκευση, για την εξάλειψη 
των απομονωμένων αγορών, ώστε να 
συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς αερίου.
3. Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους σε σχέση με τους 
προμηθευτές από τρίτες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την 
υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής.
4. H Επιτροπή καταρτίζει τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα για τη δημιουργία, 
κατά προτεραιότητα, νέας υποδομής για 
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τις απομονωμένες αγορές, που να συνδέει 
τα εθνικά συστήματα μεταφοράς των 
κρατών μελών.’

Or. lt

Τροπολογία 179
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με σκοπό την προώθηση 
της περιφερειακής και διμερούς 
αλληλεγγύης.

1. Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με σκοπό την προώθηση 
της περιφερειακής και διμερούς 
αλληλεγγύης, χωρίς να επιβάλουν 
δυσανάλογη επιβάρυνση στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες αλληλεγγύης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα στρεβλώνεται η αγορά και ότι 
τα μηνύματα που θα μεταφέρονται μέσω των τιμών θα εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά 
και σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Τροπολογία 180
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην εσωτερική αγορά 

1. Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην εσωτερική αγορά 
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φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με σκοπό την προώθηση 
της περιφερειακής και διμερούς 
αλληλεγγύης.

φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη 
διασυνδέσεων και την προώθηση της 
περιφερειακής και διμερούς αλληλεγγύης.

Or. lt

Τροπολογία 181
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία αυτή αφορά καταστάσεις 
που συνεπάγονται ή ενδέχεται να 
συνεπάγονται βραχυπρόθεσμα σοβαρή 
διαταραχή του εφοδιασμού, η οποία 
επηρεάζει ένα κράτος μέλος. Το πρακτικό 
πρέπει να περιέχει:

2. Η συνεργασία αυτή αφορά καταστάσεις 
που συνεπάγονται ή ενδέχεται να 
συνεπάγονται βραχυπρόθεσμα σοβαρή 
διαταραχή του εφοδιασμού, η οποία 
επηρεάζει ένα κράτος μέλος.

(α) συντονισμός των εθνικών μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 2004/67/ΕΚ·
(β) προσδιορισμός και, όταν είναι 
αναγκαίο, ανάπτυξη ή αναβάθμιση των 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου·
(γ) προϋποθέσεις και πρακτικοί όροι 
παροχής αμοιβαίας συνδρομής.

Or. lt

Τροπολογία 182
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη για την εν 
λόγω συνεργασία.

3. Η Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και οι 
συμμετέχοντες στην αγορά κρατούνται 
ενήμεροι για την εν λόγω συνεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ορθής 
κανονιστικής πρακτικής και της διαφάνειας σε σχέση με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για μια τέτοια συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.

Τροπολογία 183
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

H πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών μέσω της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο περιορίζουν σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και πρέπει να απορριφθούν.
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Τροπολογία 184
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται κατά την άποψή μας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιφερειακή 
αλληλεγγύη, δεδομένου ότι το άρθρο περιλαμβάνει ήδη τις απαιτούμενες διατάξεις.

Τροπολογία 185
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 

Διαγράφεται



PE404.543v03-00 8/134 AM\717987EL.doc

EL

άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται με την προτεινόμενη διαδικασία 
επιτροπολογίας. Έτσι, σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας δεν υπόκεινται σε δημοκρατικό νομοθετικό έλεγχο. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας επιτροπολογίας ενδέχεται να έχουν ευρείες συνέπειες, και επειδή τέτοιες 
θεμελιώδεις διατάξεις έχουν άμεση επίπτωση στην ουσία του διαχωρισμού στον οποίο 
υπόκεινται οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων διανομής, τούτο πρέπει να απορριφθεί για λόγους 
αρχής.

Τροπολογία 186
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για την περιφερειακή συνεργασία 
αλληλεγγύης εντός ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 187
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εκδίδονται με την κανονική 
διαδικασία, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταβίβαση εξουσιών στην Επιτροπή θα 
πρέπει να περιορίζεται σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης, 
στο πλαίσιο του σεβασμού της εθνικής 
κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Kαλή η αλληλεγγύη, αλλά η χώρα πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των φυσικών της πόρων.

Τροπολογία 189
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία 
αλληλεγγύης. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3.

Or. lt

Τροπολογία 190
Herbert Reul, Νικόλαος Βακάλης, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και
ενισχύουν τη συνεκτικότητα του νομικού 
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και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες ακολουθεί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.»

και ρυθμιστικού πλαισίου τους.

2. Όταν η συνεργασία μεταξύ πολλών 
κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, 
ύστερα από κοινό αίτημα αυτών των 
κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει, σε συμφωνία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, έναν 
περιφερειακό συντονιστή. 
3. Ο περιφερειακός συντονιστής προωθεί 
σε περιφερειακό επίπεδο τη συνεργασία 
μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών, 
φορέων εκμετάλλευσης δικτύου, 
οργανωμένων αγορών αερίου, χρηστών 
του δικτύου και παραγόντων της αγοράς. 
Ειδικότερα, ο περιφερειακός 
συντονιστής:
(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις σε διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
υποστηρίζει τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς στην κατάρτιση 
του περιφερειακού σχεδίου διασύνδεσής 
τους και συμβάλλει στον συντονισμό των 
επενδυτικών τους αποφάσεων και, 
εφόσον είναι σκόπιμο, της ανοικτής 
διαδικασίας τους·
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
συνεισφέρει στον συντονισμό μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων εθνικών δημόσιων 
αρχών στην κατάρτιση των κοινών 
μηχανισμών κατανομής και προστασίας·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή και στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ετήσια έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
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επιτευχθεί στην περιοχή και σχετικά με 
οποιαδήποτε δυσκολία ή εμπόδιο 
ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σχετική  
πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακοί συντονιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση 
του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Τροπολογία 191
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών 
μελών συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και 
τη διευκόλυνση της εναρμόνισης του 
νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η περιφερειακή συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την 
επίτευξη συμβιβασμού και μιας πραγματικής πανευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει επίσης να 
απαιτηθεί διαπεριφερειακή συνεργασία από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ΔΣΜ και τον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να διατυπώνει κατάλληλες 
συστάσεις για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς.



AM\717987EL.doc 13/134 PE404.543v03-00

EL

Τροπολογία 192
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές τους συνεργάζονται μεταξύ τους για 
την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο με στόχο την πραγμάτωση μιας 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, και 
διευκολύνουν την εναρμόνιση του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες ακολουθεί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την ολοκλήρωση της αγοράς και να 
εγκαθιδρύσει μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 
περιφερειακή συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμβιβασμού και μιας 
πραγματικής πανευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει επίσης να απαιτηθεί διαπεριφερειακή συνεργασία 
από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ΔΣΜ και τον Οργανισμό. Κάθε πρωτοβουλία προς την 
κατεύθυνση της δημιουργίας περιφερειακών αγορών δεν πρέπει να έχει αποκλειστικό 
χαρακτήρα, και πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εν λόγω αγορές.
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Τροπολογία 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές τους συνεργάζονται μεταξύ τους για 
την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύου σε περιφερειακό 
επίπεδο με στόχο την πραγμάτωση μιας 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, και 
διευκολύνουν την εναρμόνιση του νομικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες ακολουθεί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την ολοκλήρωση της αγοράς και να 
εγκαθιδρύσει μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 
περιφερειακή συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμβιβασμού και μιας 
πραγματικής πανευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει επίσης να απαιτηθεί διαπεριφερειακή συνεργασία 
από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ΔΣΜ και τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να έχει 
την εξουσία να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της 
αγοράς. Κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας περιφερειακών αγορών δεν 
πρέπει να έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, και πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις εν λόγω αγορές.
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Τροπολογία 194
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν
τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύου 
σε περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
σύγκλιση και τη συνεκτικότητα του 
νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες ακολουθεί τον 
ορισμό των γεωγραφικών περιοχών από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2η 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.»

Or. lt

Τροπολογία 195
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών 
τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και 
διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα του 
νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου τους. 
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περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ 
γειτονικών κρατών μελών. Η γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες ακολουθεί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά φυσικού αερίου πρέπει να υπάρχουν 
επαρκείς διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η αύξηση των διασυνδέσεων θα αυξήσει 
επίσης και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 196
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β– παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν η συνεργασία μεταξύ κρατών 
μελών σε περιφερειακό επίπεδο 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, η 
Επιτροπή μπορεί να ορίσει, σε συμφωνία 
με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, έναν 
περιφερειακό συντονιστή. Ο 
περιφερειακός συντονιστής προωθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο τη συνεργασία 
μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και 
οποιωνδήποτε άλλων αρμόδιων 
δημόσιων αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύου, οργανωμένων αγορών ενέργειας, 
χρηστών του δικτύου και παραγόντων 
της αγοράς. Ειδικότερα, ο περιφερειακός 
συντονιστής:
(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις σε διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
υποστηρίζει τους διαχειριστές 
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συστημάτων μεταφοράς στην κατάρτιση 
του περιφερειακού σχεδίου διασύνδεσής 
τους και συμβάλλει στον συντονισμό των 
επενδυτικών τους αποφάσεων και, 
εφόσον είναι σκόπιμο, της ανοικτής 
διαδικασίας τους· 
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
συνεισφέρει στον συντονισμό μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων εθνικών δημόσιων 
αρχών στην κατάρτιση των κοινών 
μηχανισμών κατανομής και προστασίας·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή και στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ετήσια έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην περιοχή και σχετικά με 
οποιαδήποτε δυσκολία ή εμπόδιο 
ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σχετική  
πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία θεσμού περιφερειακού συντονιστή θα προαγάγει την περιφερειακή συνεργασία.

Τροπολογία 197
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 5β– παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1a. «Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
διαχωρισμένους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο  της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η σύγκλιση 
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των κανονιστικών πλαισίων των 
περιφερειών με στόχο την πραγμάτωση 
μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
αγοράς. Όταν ο Οργανισμός κρίνει ότι 
απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για την 
εν λόγω συνεργασία, διατυπώνει 
κατάλληλες συστάσεις. Στις 
περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός 
καθίσταται υπόλογη ρυθμιστική αρχή.»

Or. en

Τροπολογία 198
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 6 a (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α

Κάθετα ολοκληρωμένες δημόσιες 
επιχειρήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ), τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα 
έτος] οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν 
είτε προς τις διατάξεις του άρθρου 7 
στοιχεία (α) έως (δ) και του άρθρου 9, 
είτε με τις διατάξεις του άρθρου 9β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθεί εναλλακτικός τρόπος για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ΔΣΜ στις 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 199
Νικόλαος Βακάλης, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján 
Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"–1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα 
έτος] οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν 
είτε προς τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
1 στοιχεία (α) έως (δ) ή του άρθρου 9, ή 
του άρθρου 9β ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός ως 
εναλλακτική δυνατότητα προς το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και τους ΑΔΣ. Διασφαλίζεται 
ουσιαστικός διαχωρισμός των ΔΣΜ χωρίς να θίγεται η ιδιοκτησία ή να καθίσταται αναγκαία η 
πώληση είτε του συστήματος μεταφοράς είτε της παραγωγής ενέργειας .

Τροπολογία 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Άννυ Ποδηματά, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"–1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα 
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έτος] οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν 
είτε προς τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
1 στοιχεία (α) έως (δ) και του άρθρου 9, ή 
με τις διατάξεις του άρθρου 9β."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός ως 
εναλλακτική δυνατότητα προς τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και τους ΑΔΣ. Διασφαλίζεται 
ουσιαστικός διαχωρισμός των ΔΣΜ χωρίς να θίγεται η ιδιοκτησία ή να καθίσταται αναγκαία η 
πώληση είτε του συστήματος μεταφοράς είτε της παραγωγής ενέργειας .

Τροπολογία 201
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(δα) δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται 
το σύστημα μεταφοράς τα ίδια πρόσωπα, 
μέσω συμβάσεων διαχείρισης, ούτε να 
ασκείται επιρροή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο εκτός της ιδιοκτησίας, ή να 
ασκείται άμεσος ή έμμεσος έλεγχος ή να 
διατηρούνται συμφέροντα 
εκπροσώπησης ή άσκησης δικαιωμάτων 
σε επιχείρηση που επιτελεί οποιαδήποτε 
λειτουργία παραγωγής ενέργειας ή 
εφοδιασμού με ενέργεια."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού.
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Τροπολογία 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την 
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) έως την 
[ημερομηνία μεταφοράς συν δύο έτη], 
υπό τον όρο ότι οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν αποτελούν 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν συνάδει με ένα σύστημα πλήρους διαχωρισμού της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 203
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την 
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) έως την 
[ημερομηνία μεταφοράς συν δύο έτη], 
υπό τον όρο ότι οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν αποτελούν 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό δεν συνάδει με ένα σύστημα πλήρους διαχωρισμού της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 204
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 
στοιχεία β) και γ) έως την [ημερομηνία 
μεταφοράς συν δύο έτη], υπό τον όρο ότι 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν συνάδει με ένα σύστημα πλήρους διαχωρισμού της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 205
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
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μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
έχει εγκριθεί ως ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 9α.

μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
συμμορφώνεται πλήρως προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πλήρως διαχωρισμένες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ενεργούν ως διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.

Τροπολογία 206
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
έχει εγκριθεί ως ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 9α.

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
συμμορφώνεται πλήρως προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πλήρως διαχωρισμένες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ενεργούν ως διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.
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Τροπολογία 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
έχει εγκριθεί ως ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 9α.

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
συμμορφώνεται πλήρως προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πλήρως διαχωρισμένες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ενεργούν ως διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.

Τροπολογία 208
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι
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και κατέχονται από διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς, ο οποίος ανήκε σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, και από 
το προσωπικό του εν λόγω διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς δεν διαβιβάζονται 
σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε 
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας.

(α) οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 και κατέχονται από 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ο 
οποίος ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση, και από το προσωπικό του εν
λόγω διαχειριστή συστήματος μεταφοράς 
δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που 
ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας·

(β) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζουν και εφαρμόζουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης το οποίο 
καθορίζει μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για να διασφαλιστούν, η αποφυγή 
μεροληπτικής συμπεριφοράς και η 
τήρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας. 
Στο πρόγραμμα καθορίζονται επίσης οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Η συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις παρακολουθείται από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη 
βάση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει 
εξουσία επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης από το 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.
(γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς ορίζουν πρόσωπο ή οργανισμό 
ως υπεύθυνο συμμόρφωσης, με τα 
ακόλουθα καθήκοντα:
(θ) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
(ιι) dεκπόνηση ετήσιας έκθεσης 
συμμόρφωσης προς την εθνική 
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κανονιστική αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
(δ) η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης διασφαλίζεται ιδιαίτερα με 
τους όρους της σχετικής σύμβασης 
εργασίας, ο δε υπεύθυνος συμμόρφωσης 
έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά βιβλία, 
αρχεία και γραφεία του διαχειριστή 
συστήματος συμμόρφωσης και σε όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκησιακού 
διαχωρισμού.

Τροπολογία 209
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και οι μέτοχοί του απέχουν από κάθε 
είδους δραστηριότητα που θέτει σε 
κίνδυνο την χρηματοπιστωτική του 
ικανότητα να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τις 
αποτελεσματικές δράσεις δικτύου 
(financial ring fencing)."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί ιδιοκησιακού 
διαχωρισμού.

Τροπολογία 210
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

“6α. Ο διαχωρισμός των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε αύξηση των τιμολογίων 
αερίου για τους καταναλωτές ούτε να έχει 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις."

Or. xm

Τροπολογία 211
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6a. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρού 
εφαρμόζονται σε όλους αδιακρίτως τους 
ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, ανεξάρτητα από 
το κράτος προέλευσής τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ΔΣΜ θα πρέπει να υπάγονται στους ίδιους επιχειρηματικούς κανόνες όταν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.
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Τροπολογία 212
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6a. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται σε όλους αδιακρίτως τους 
ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, ανεξάρτητα από 
το κράτος προέλευσής τους."

Or. en

Τροπολογία 213
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6β. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
διασφάλιση της πλήρους και 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με 
τις διατάξεις της παραγράφου 6, στοιχεία 
(β) και (γ). Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 7, παράγραφος 
6(νέα).

Τροπολογία 214
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"6β. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη 
διαδικασία διαχωρισμού των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και 
υποβάλλουν έκθεση προόδου στην 
Επιτροπή."

Or. lt

Τροπολογία 215
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α Διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
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2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και το πρότυπο ΑΔΣ, απαιτούνται μηχανισμοί κατά 
των επενδύσεων από πλευράς ολοκληρωμένων επιχειρήσεων από τρίτες χώρες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι και οι επιχειρήσεις από τρίτες χώρες δεσμεύονται από των ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό και τις προδιαγραφές ΑΔΣ. Καθόσον ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και το πρότυπο 
ΑΔΣ δεν πρέπει πλέον να αποτελούν τις μοναδικές επιλογές, τέτοιου είδους μηχανισμοί δεν 
είναι πλέον απαραίτητοι.

Τροπολογία 216
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α Διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε πρόταση αποκλεισμού των επενδύσεων από τρίτες χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της ποικιλίας των επενδύσεων που μπορεί να καταλήξει σε έλλειψη επενδύσεων, 
επιβράδυνση της επίτευξης μιας λειτουργικής αγοράς και μείωση της ποικιλομορφίας και της 
ευελιξίας του συστήματος.

Τροπολογία 217
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α Διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση από νέα παράγραφο 7 στο άρθρο 7. Οποιαδήποτε πρόταση αποκλεισμού των 
επενδύσεων από τρίτες χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποικιλίας των επενδύσεων 
που μπορεί να καταλήξει σε έλλειψη επενδύσεων, επιβράδυνση της επίτευξης μιας λειτουργικής 
αγοράς και μείωση της ποικιλομορφίας και της ευελιξίας του συστήματος.
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Τροπολογία 218
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α Διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παραγωγή αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται και χρειάζονται 
επειγόντως επενδύσεις σε υποδομή αερίου, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν οι ξένοι επενδυτές 
από τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή υποδομή.

Τροπολογία 219
Constanze Angela Krehl

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α διαγράφεται
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Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένων της πτώσης της ιδίας παραγωγής αερίου και της άμεσης ανάγκης για επενδύσεις σε 
υποδομή αερίου, δεν πρέπει να αποκλείονται μη ευρωπαίοι παραγωγοί ως επενδυτές. Ο 
γενικευμένος αποκλεισμός των παραγωγών από τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή υποδομή αερίου 
θα απέκλειε και τη συνακόλουθη δέσμευσή τους για ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι προτάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη μακρόχρονη εταιρική σχέση με τα κράτη 
παραγωγούς.

Τροπολογία 220
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α διαγράφεται
Έλεγχος επί ιδιοκτητών και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.
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2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένων της πτώσης της ιδίας παραγωγής αερίου και της άμεσης ανάγκης για επενδύσεις σε 
υποδομή αερίου, δεν πρέπει να αποκλείονται μη ευρωπαίοι παραγωγοί ως επενδυτές. Ο 
γενικευμένος αποκλεισμός των παραγωγών από τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή υποδομή αερίου 
θα απέκλειε και τη συνακόλουθη δέσμευσή τους για ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι προτάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη μακρόχρονη εταιρική σχέση με τα κράτη 
παραγωγούς.

Τροπολογία 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από 
τρίτες χώρες.

1. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα 
συστήματα μεταφοράς ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, τα συστήματα 
αποθήκευσης ή οι διαχειριστές 
αποθήκευσης, οι κόμβοι και οι 
διαχειριστές κόμβων δεν τελούν υπό τον 
έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτες 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και οι κόμβοι αποτελούν εξίσου ζωτικά στοιχεία της 
υποδομής με τα συστήματα μεταφοράς, και επομένως η διάταξη περί τρίτων χωρών θα πρέπει 
να επεκταθεί για να καλύψει και αυτές τις εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 222
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

2. Συμφωνία που αποσκοπεί στη θέσπιση 
κοινού πλαισίου επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας και το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας τρίτων χωρών και σε 
επιχειρήσεις με έδρα της Ένωση, η οποία 
έχει συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες και στην οποία είναι συμβαλλόμενο 
μέρος η Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί, 
προκειμένου να αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένη συμφωνία για ενεργειακά ζητήματα, ώστε να 
τηρείται το κράτος δικαίου τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές τρίτων χωρών, να 
υπάρχει αμοιβαιότητα και να εξασφαλίζεται η πειθαρχία για την προστασία των επενδύσεων.

Τροπολογία 223
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμφωνία η οποία έχει συναφθεί με μία 
ή περισσότερες τρίτες χώρες και στην 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

2. Συμφωνία που αποσκοπεί στη θέσπιση 
κοινού πλαισίου επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας και το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας τρίτων χωρών και σε 
επιχειρήσεις με έδρα της Ένωση, η οποία 
έχει συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες και στην οποία είναι συμβαλλόμενο 
μέρος η Κοινότητα μπορεί να προβλέπει 
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παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί, 
προκειμένου να αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένη συμφωνία για ενεργειακά ζητήματα, ώστε να 
τηρείται το κράτος δικαίου τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές τρίτων χωρών, και 
να υπάρχει αμοιβαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επιτρέπεται η πρόσβαση επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να χορηγείται ίδιο δικαίωμα πρόσβασης σε ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά αυτών των τρίτων χωρών.

Τροπολογία 224
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β Διαγράφεται
Διορισμός και πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς
1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στην 
ιδιοκτησία τους σύστημα μεταφοράς και 
έχουν πιστοποιηθεί από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 
και του άρθρου 7α, σύμφωνα με την 
κατωτέρω διαδικασία πιστοποίησης, 
εγκρίνονται και διορίζονται διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς από τα κράτη 
μέλη. Ο διορισμός των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς κοινοποιείται 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
2. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, αίτημα 
πιστοποίησης υποβαλλόμενο από 
ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που 
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τελεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή 
προσώπων από τρίτη χώρα σύμφωνα με 
το άρθρο 7α απορρίπτεται, εκτός εάν ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς ή 
ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς αποδείξει ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα να επηρεαστεί, άμεσα ή 
έμμεσα, η σχετική οντότητα, κατά 
παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος 1, 
από διαχειριστή που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ή την προμήθεια αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από τρίτη χώρα.
3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς γνωστοποιούν στη ρυθμιστική 
αρχή οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη 
συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά 
αναγκαία την επανεκτίμηση της 
συμμόρφωσής τους προς το άρθρο 7 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 7α.
4. Οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν 
τη συνεχή συμμόρφωση των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
προς το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 7α. Κινούν τη διαδικασία 
πιστοποίησης για να διαπιστωθεί η εν 
λόγω συμμόρφωση:
(α) ύστερα από γνωστοποίηση του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 3·
(β) με δική τους πρωτοβουλία, όταν 
περιέλθει σε γνώση τους ότι σχεδιαζόμενη 
αλλαγή των δικαιωμάτων ή της επιρροής 
επί των ιδιοκτητών συστημάτων 
μεταφοράς ή των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ενδέχεται να 
καταλήξει σε παράβαση του άρθρου 7 
παράγραφος 1 ή του άρθρου 7α, ή όταν 
έχουν λόγο να θεωρήσουν ότι έχει συμβεί 
τέτοια παράβαση· ή
(γ) ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της 
Επιτροπής.
5. Οι ρυθμιστικές αρχές εκδίδουν 
απόφαση σχετικά με την πιστοποίηση 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
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της γνωστοποίησης του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς ή από την 
ημερομηνία της αίτησης της Επιτροπής. 
Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, 
θεωρείται ότι η πιστοποίηση έχει 
χορηγηθεί. Η ρητή ή σιωπηρή απόφαση 
της ρυθμιστικής αρχής παράγει 
αποτελέσματα μόνο μετά την περάτωση 
της διαδικασίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 6 έως 9 και μόνον εφόσον η 
Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εν 
προκειμένω.
6. Η ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί 
αμελλητί στην Επιτροπή την ρητή ή 
σιωπηρή απόφαση σχετικά με την 
πιστοποίηση διαχειριστή δικτύου 
μεταφοράς, μαζί με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν την απόφαση. 
7. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
μόλις τη λάβει. Εντός δύο μηνών από τη 
λήψη κοινοποίησης, εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι η απόφαση της 
ρυθμιστικής αρχής εγείρει σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση 
προς το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 
7α ή το άρθρο 7β παράγραφος 2, 
αποφασίζει να κινήσει τις διαδικασίες. 
Στην περίπτωση αυτή, καλεί τη 
ρυθμιστική αρχή και τον ενδιαφερόμενο 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να 
υποβάλουν παρατηρήσεις. Εάν η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες, η προθεσμία των δύο 
μηνών μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
επιπλέον μήνες, που αρχίζουν από τη 
λήψη όλων των πληροφοριών.
8. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει 
τις διαδικασίες, εκδίδει, το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία της εν λόγω απόφασης, 
τελική απόφαση:
(α) να μην εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής·
ή
(β) με την οποία ζητεί από την 
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εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή να 
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την 
απόφασή της, εφόσον θεωρεί ότι δεν 
τηρήθηκαν το άρθρο 7 παράγραφος 1, το 
άρθρο 7α ή το άρθρο 7β παράγραφος 2. 
9. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες ή δεν 
εκδώσει τελική απόφαση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται, αντιστοίχως, 
στις παραγράφους 7 και 8, θεωρείται ότι 
δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις κατά της 
απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.
10. Η ρυθμιστική αρχή συμμορφώνεται 
εντός τεσσάρων εβδομάδων με την 
απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει 
ή να ανακαλέσει την απόφαση 
πιστοποίησης και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.
11. Οι ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή 
δύνανται να ζητήσουν από διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και επιχειρήσεις 
που ασκούν οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
12. Οι ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 225
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β, παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασισθεί από την Επιτροπή μέσω της διαδικασίας 
επιτροπολογίας, αλλά μέσω συναπόφασης.

Τροπολογία 226
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β, παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 

Διαγράφεται
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εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι διατάξεις σχετικά με το διορισμό και την πιστοποίηση των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς 
καλύπτονται ήδη επαρκώς στην οδηγία. Δεν υπάρχει, επομένως, ανάγκη να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 227
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β, παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

13. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας 
διαδικασίας για την εφαρμογή των 
παραγράφων 6 έως 9. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, τροποποιείται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εκδίδονται με την κανονική 
διαδικασία, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταβίβαση εξουσιών στην Επιτροπή θα 
πρέπει να περιορίζεται σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές.
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Τροπολογία 228
Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β - παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«13a. Οι διαδικασίες που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο όσον αφορά ιδιαίτερα 
τους περιορισμούς που θεσπίζονται με 
την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται σε 
αγωγούς προς τα ανάντη οι οποίοι 
εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμεση 
σύνδεση δικτύων κρατών προμηθευτών 
αερίου με σημεία παροχής στο έδαφος 
της Κοινότητας και την αναβάθμισή 
τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάντη αγωγοί που καταλήγουν άμεσα στο έδαφος της Κοινότητας δεν πρέπει να υπάγονται στη 
διαδικασία πιστοποίησης. Η ανάπτυξη έργων παραγωγής αερίου και μεταφοράς μεγάλης 
κλίμακας πραγματοποιείται συνήθως από διεθνείς κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν ξένες 
επιχειρήσεις παραγωγής.

Τροπολογία 229
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β - παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«13a. Οι διαδικασίες που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο όσον αφορά ιδιαίτερα 
τους περιορισμούς που θεσπίζονται με 
την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται σε 
αγωγούς προς τα ανάντη οι οποίοι 
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εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμεση 
σύνδεση δικτύων κρατών προμηθευτών 
αερίου με σημεία παροχής στο έδαφος 
της Κοινότητας και την αναβάθμισή 
τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάντη αγωγοί που καταλήγουν άμεσα στο έδαφος της Κοινότητας δεν πρέπει να υπάγονται στη 
διαδικασία πιστοποίησης. Η ανάπτυξη έργων παραγωγής αερίου και μεταφοράς μεγάλης 
κλίμακας πραγματοποιείται συνήθως από διεθνείς κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν ξένες 
επιχειρήσεις παραγωγής.

Τροπολογία 230
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β - παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«13a. Οι διαδικασίες που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο όσον αφορά ιδιαίτερα 
τους περιορισμούς που θεσπίζονται με 
την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται σε 
αγωγούς προς τα ανάντη οι οποίοι 
εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμεση 
σύνδεση δικτύων κρατών προμηθευτών 
αερίου με σημεία παροχής στο έδαφος 
της Κοινότητας και την αναβάθμισή 
τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη έργων μεταφοράς αερίου πραγματοποιείται συνήθως από διεθνείς κοινοπραξίες 
στις οποίες συμμετέχουν ξένες επιχειρήσεις παραγωγής. η εφαρμογή της διαδικασίας 
πιστοποίησης για αγωγούς που καταλήγουν άμεσα στο έδαφος της Κοινότητας θα εμπόδιζε τις 
επενδύσεις για εισαγωγή αερίου. Πιστοποίηση πρέπει να ζητείται μόνο για υποδομή 
διαμετακόμισης και εσωτερικής μεταφοράς αερίου, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
ελέγχου της από ξένες, κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, που θα εμπόδιζε την ορθή 
ανάπτυξη της αγοράς.
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Τροπολογία 231
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7β - παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«13a. Οι διαδικασίες που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο όσον αφορά ιδιαίτερα 
τους περιορισμούς που θεσπίζονται με 
την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται σε 
αγωγούς προς τα ανάντη οι οποίοι 
εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμεση 
σύνδεση δικτύων κρατών προμηθευτών 
αερίου με σημεία παροχής στο έδαφος 
της Κοινότητας και την αναβάθμισή 
τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάντη αγωγοί που καταλήγουν άμεσα στο έδαφος της Κοινότητας δεν πρέπει να υπάγονται στη 
διαδικασία πιστοποίησης. Η ανάπτυξη έργων παραγωγής αερίου και μεταφοράς μεγάλης 
κλίμακας πραγματοποιείται συνήθως από διεθνείς κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν ξένες 
επιχειρήσεις παραγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα 
έργα αυτά ελέγχονται από τρίτες χώρες ή έχουν συμμετοχή τρίτων χωρών.

Τροπολογία 232
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 7γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ Διαγράφεται
Ορισμός διαχειριστών συστημάτων 
αποθήκευσης και ΥΦΑ
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Τα κράτη μέλη ορίζουν ή απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή ΥΦΑ να 
ορίσουν, για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει 
κριτηρίων αποδοτικότητας και 
οικονομικής ισορροπίας, έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές 
συστήματος.»

Or. en

Τροπολογία 233
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις 
μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον, και 
προωθεί την ενεργειακή απόδοση καθώς 
και την έρευνα και την καινοτομία, ιδίως 
όσον αφορά την εξασφάλιση της 
διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη διάδοση της τεχνολογίας 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·.

(α) ) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις 
μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον,

Or. de

Αιτιολόγηση

Έργο των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων μεταφοράς, αποθήκευσης και/ή υγροποιημένου 
αερίου είναι η διασφάλιση ασφαλούς, αξιόπιστης και αποτελεσματικής υποδομής. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης δεν μπορούν να υλοποιήσουν μεγαλύτερους στόχους. Τέτοιοι στόχοι εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα είτε των ενδιαφερόμενων κρατών μελών είτε των άλλων παραγόντων της 
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αγοράς.

Τροπολογία 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις 
μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον, και 
προωθεί την ενεργειακή απόδοση καθώς 
και την έρευνα και την καινοτομία, ιδίως 
όσον αφορά την εξασφάλιση της 
διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη διάδοση της τεχνολογίας 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·».

(α) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις 
μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον, και 
προωθεί την ενεργειακή απόδοση καθώς 
και την ενεργό ενσωμάτωση μεγάλης 
κλίμακας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας, όπως επίσης την 
έρευνα και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·».

Or. en

Αιτιολόγηση

Έργο των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων είναι επίσης η ενεργός ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 235
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):
«δ α) έχει την ευθύνη, για την είσπραξη 
μισθωμάτων συμφόρησης και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, για τη χορήγηση πρόσβασης 
σε τρίτους και για τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων, και για την παροχή 
βάσιμων εξηγήσεων σε περίπτωση 
άρνησης πρόσβασης, υπο την εποπτεία 
των εθνικών αρχών· κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος άρθρου, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν 
πρωτίστως υπόψη τα οφέλη της 
περιφέρειας στην οποία λειτουργούν.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιγράφονται αναλυτικότερα ορισμένες από τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται 
από τους ΔΣΜ, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται επίσης η διαφάνεια όσον αφορά τους λόγους 
άρνησης πρόσβασης.

Τροπολογία 236
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 6 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, 
μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
τους, από τους διαχειριστές του δικτύου 
μεταφοράς να πληρούν ορισμένα 
ελάχιστα πρότυπα για τη συντήρηση και 
ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές θα πρέπει να αποκτήσουν 
ευρύτερες εξουσίες για να μπορούν να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
καταναλωτών στην Ένωση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις συντήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία αρνητικών συνεπειών για τους 
τελικούς χρήστες. Επί του παρόντος πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να 
μεριμνούν για τον ευρωπαίο καταναλωτή, επομένως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται 
αποκλειστικά με γνώμονα τον εθνικό καταναλωτή, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, 
εάν θέλουμε την επιτυχία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 6 β (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, 
μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
τους, από τους διαχειριστές του δικτύου 
μεταφοράς να πληρούν ορισμένα 
ελάχιστα πρότυπα για τη συντήρηση και 
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ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές θα πρέπει να αποκτήσουν 
ευρύτερες εξουσίες για να μπορούν να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
καταναλωτών στην Ένωση."

Or. en

(Προσθήκη ορισμένων διευκρινίσεων στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις συντήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία αρνητικών συνεπειών για τους 
τελικούς χρήστες. Επί του παρόντος πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να 
μεριμνούν για τον ευρωπαίο καταναλωτή, επομένως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται 
αποκλειστικά με γνώμονα τον εθνικό καταναλωτή, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, 
εάν θέλουμε την επιτυχία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 238
Νικόλαος Βακάλης, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján 
Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 6 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α έως η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Στο άρθρο 8, προστίθενται οι εξής 
παράγραφοι :
«4a. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα 
για τη διασφάλιση της καταλληλότητας 
του συστήματος και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού.
4β. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές 
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μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία·
(β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία.
4γ. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει υποθετικά σενάρια 
σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγής, 
της κατανάλωσης και των ανταλλαγών με 
άλλες χώρες λαμβάνοντας υπόψη του τα 
υφιστάμενα περιφερειακά και 
πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υποβάλλουν σε 
εύθετο χρόνο σχέδιο του εν λόγω 
προγράμματος στο αρμόδιο εθνικό 
όργανο.
4δ. Η αρμόδια εθνική αρχή συζητεί με 
όλους τους σχετικούς χρήστες του 
δικτύου το εν λόγω σχέδιο, με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και μπορεί να δημοσιεύσει 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διαβούλευσης και ιδίως τις πιθανές 
ανάγκες για επενδύσεις. 
4ε. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας μπορεί να 
υποχρεώσει τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς να τροποποιήσει το σχέδιο 
αυτό.
4στ. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
έννοια των παραγράφων 4γ, 4δ και 4ε, 
μπορεί να είναι η εθνική ρυθμιστική 
αρχή, οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή ή μια εταιρεία διαχείρισης 
της ανάπτυξης του δικτύου απαρτιζόμενη 
από διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, οι 
ΔΣΜ υποβάλλουν προς έγκριση στην 
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αρμόδια εθνική δημόσια αρχή τα σχέδια 
των καταστατικών τους, κατάλογο των 
μελών τους και τον κανονισμό τους.
4ζ. Εάν ο ΔΣΜ δεν να υλοποιήσει μια 
συγκεκριμένη επένδυση που αναφέρεται 
στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου εντός της επόμενης τριετίας, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή θα 
διαθέτει τις απαιτούμενες εξουσίες να 
λάβουν ένα από τα ακόλουθα μέτρα:
(α) να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο από 
τον ΔΣΜ να ανταποκριθεί στις 
επενδυτικές υποχρεώσεις του, 
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές 
δυνατότητές του, ή
(β) να καλέσουν ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορές για την 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα 
το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να 
συμφωνήσει:
- να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση 
από οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
- στη δημιουργία πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή τη δημιουργία 
των αντίστοιχων πάγιων στοιχείων και
- να διαχειριστεί τα αντίστοιχα νέα πάγια 
στοιχεία.
Οι σχετικοί οικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην έγκριση της 
κανονιστικής αρχής ή οποιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας εθνικής δημόσιας αρχής. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η ρύθμιση 
των τιμών διασφαλίζει έσοδα που 
καλύπτουν το κόστος αυτών των 
επενδύσεων.

4η. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες στο άρθρο 8 επιβεβαιώνουν ειδικότερα την προώθηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στο δίκτυο, ακόμη και αντίθετα με τη βούληση των ΔΣΜ, και ότι δεν θα 
είναι δυνατόν να υπάρξει άρνηση σύνδεσης στο δίκτυο. Αν ο ΔΣΜ δεν δεχτεί να 
πραγματοποιήσει συγκεκριμένη επένδυση, προβλέπονται δύο μέτρα: η αρχή είτε ζητεί από τον 
ΔΣΜ να προχωρήσει σε επένδυση ή κινεί διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού.

Τροπολογία 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1 –  παράγραφος 6 γ (νέα)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«4a. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς λαμβάνουν υπόψη τους 
τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες που 
έχει θεσπισει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να εφαρμόζουν τους Κώδικες 
που έχει θεσπισει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Συνδεόμενοι με 
τα καθήκοντα των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, οι Κώδικες ενισχύονται σημαντικά ως 
προς τη νομική τους θέση, και παύουν να έχουν εντελώς προαιρετικό χαρακτήρα. 
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Τροπολογία 240
Herbert Reul, Νικόλαος Βακάλης, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 8 a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8α
Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς
Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό 
και ταυτότητα
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν στη διάθεσή τους όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
αερίου και συγκεκριμένα:
(θ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς κατέχουν τα πάγια στοιχεία 
που είναι αναγκαία για την συνήθη 
μεταφορά αερίου·
(ιι) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς απασχολούν το απαιτούμενο 
προσωπικό για την συνήθη μεταφορά 
αερίου·
(ιιι) η από κοινού απασχόληση 
προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών 
από και προς οποιοδήποτε τμήμα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής ή 
εφοδιασμού, περιορίζεται στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης και 
υπόκειται στην έγκριση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, ούτως ώστε να 
αποκλειστούν ενδεχόμενες ανησυχίες 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και 



PE404.543v03-00 54/134 AM\717987EL.doc

EL

συγκρούσεις συμφερόντων·
(iv) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
σε εύθετο χρόνο.
2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
αερίου αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτα μέρη και τις κανονιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο·
- είσπραξη τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·
-προγραμματισμό επενδύσεων που 

διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση και 
να εγγυάται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
- νομικές υπηρεσίες·
- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν νομική μορφή 
μετοχικών εταιρειών.
4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς  έχουν δική τους εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
5. Οι λογαριασμοί των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ελέγχονται από 
ελεγκτή άλλον από εκείνον που ελέγχει 
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την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες.
ΙΙ. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, του 
γενικού διευθυντή / της εκτελεστικής 
επιτροπής
6. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 
γενικού διευθυντή ή των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και οι αποφάσεις 
για τη σύναψη ή την καταγγελία των 
σχετικών συμβάσεων εργασίας 
κοινοποιούνται στην εθνική κανονιστική 
αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια 
δημόσια εθνική αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες μπορεί να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων από την κοινοποίηση, η 
κανονιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει. Η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να ασκήσει 
δικαίωμα αρνησικυρίας σε περιπτώσεις 
διορισμού και σύναψης των αντίστοιχων 
συμβατικών συμφωνιών, εάν προκύψουν 
σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
διορισθέντος γενικού διευθυντή ή μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής· σε 
περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης 
απασχόλησης και των αντίστοιχων 
συμφωνιών με τα πρόσωπα αυτά, το 
δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να 
ασκηθεί μόνο αν υπάρχουν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με το βάσιμο και την 
αιτιολόγηση του τερματισμού της 
σύμβασης.
7. Πρέπει να διασφαλίζεται για τα μέλη 
της διεύθυνσης των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς δικαίωμα 
προσφυγής στην κανονιστική ή άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή ή σε 
δικαστήριο, σε περίπτωση παύσης τους 
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από τα καθήκοντά τους.
8. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι γενικοί 
διευθυντές / τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών.
9. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιονδήποτε κλάδο 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
άλλον από το διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς. Η αμοιβή του γενικού 
διευθυντή ή των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν εξαρτάται ως προς κανένα 
μέρος της από δραστηριότητες της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
άλλες από εκείνες του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς.
10. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να φέρουν ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για 
την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε 
άλλου τμήματος της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.
11. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση αερίου, όσον 
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη 
του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών που να 
εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα 
οικονομικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, 
τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον 
αφορά την απόδοση των πόρων 
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θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και 
να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα 
χρέωσης της θυγατρικής της. Δεν 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις 
σχετικά με την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι 
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή 
οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.
ΙΙΙ. Εποπτικό συμβούλιο / Διοικητικό 
Συμβούλιο
12. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΣΜ δεν συμμετέχουν σε κανένα τμήμα 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
που επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού.
13. Τα εποπτικά συμβούλια / διοικητικά 
συμβούλια των ΔΣΜ περιλαμβάνουν 
επίσης ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται 
για θητεία διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
ετών. Ο διορισμός των μελών του 
Εποπτικού συμβουλίου/Διοικητικού 
Συμβουλίου κοινοποιείται στην εθνική 
κανονιστική αρχή ή οιαδήποτε άλλη 
αρμόδια δημόσια εθνική αρχή και 
καθίσταται δεσμευτικός με βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 6.
14. Για τους σκοπούς της παραγράφου 13 
ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου / του 
διοικητικού συμβουλίου ενός διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς θεωρείται 
ανεξάρτητο εάν δεν συμμετέχει στην 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ούτε 
έχει κανενός είδους επιχειρηματικές ή 
άλλες σχέσεις με την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους μετόχους 
πλειοψηφίας ή τη διεύθυνσή της, που να 
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προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων· 
συγκεκριμένα πρέπει να πληρούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:
(α) δεν υπήρξε υπάλληλος κλάδου της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας που προηγήθηκε του 
διορισμού του ως μέλους του Εποπτικού / 
Διοικητικού Συμβουλίου·
(β) δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από το διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς·
(γ) δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού κατά το 
διορισμό του ως μέλους του Εποπτικού 
συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου·
(δ) δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του Εποπτικού 
συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου.
IV Υπεύθυνος συμμόρφωσης
15. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που θα ληφθούν για 
να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς. 
Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς για την επίτευξη 
του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα 
υπόκειται στην έγκριση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής ή οιασδήποτε άλλης 
αρμόδιας δημόσιας εθνικής αρχής. Η 
συμμόρφωση του προγράμματος 
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παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 
συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη βάση. Η 
εθνική κανονιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης από το 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.
16. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης, με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(θ) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
(ιι) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και 
υποβολή της στην εθνική κανονιστική 
αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
17. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της αντίστοιχης 
σύμβασης εργασίας.
18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς, στην κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και στις ρυθμιστικές αρχές. 
19. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του/ διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:
(θ) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
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δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
(ιι) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·
(ιιι) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.
20. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
21. Στον υπεύθυνο συμμόρφωσης 
παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και γραφεία του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται και 
απομακρύνεται από την θέση του από τον 
γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός χωρίς παραβίαση 
της ιδιοκτησίας. Με τη θέσπιση των ανωτέρω μηχανισμών, διασφαλίζεται η διαρθρωτική και 
οικονομική ανεξαρτησία των ΔΣΜ από την παραγωγή των κάθετα ολοκληρωμένων 
επιχειρήσεων. Η ουδετερότητα των ΔΣΜ θα ελέγχεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή, τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης και τον ελεγκτή. Ως δεύτερος πυλώνας της συγκεκριμένης επιλογής 
εισάγονται αποτελεσματικές κυρώσεις για τους ρυθμιστικούς φορείς που εγγυώνται ότι ο ΔΣΜ 
δεν θα είναι πλέον σε θέση να αποτρέπει επενδύσεις στο δίκτυο.
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Τροπολογία 241
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 9 Διαγράφεται
Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων
1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι 
ανεξάρτητος διαχειριστή συστήματος 
έχει διοριστεί από το κράτος μέλος 
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον ο εν 
λόγω διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος μόνον εφόσον:
(α) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
δ)·
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 8·
(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής δεσμεύθηκε 
να συμμορφωθεί με δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου που πρότεινε η 
ρυθμιστική αρχή·
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(δ) ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς απέδειξε την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παράγραφο 6. Για 
τον σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα 
τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/05 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου* 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.
3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές 
συστήματος επιχειρήσεις που έχουν 
πιστοποιηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7α και του άρθρου 9 παράγραφος 
2. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
πιστοποίησης του άρθρου 7β.
4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει τον διορισμό 
νέου ανεξάρτητου διαχειριστή 
συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 9 παράγραφος 1
5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
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συστήματος είναι υπεύθυνος για τη 
χορήγηση και τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης και μισθωμάτων 
συμφόρησης, για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση και 
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων ούτε 
και για τον προγραμματισμό των 
επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης 
του συστήματος μεταφοράς:
(α) παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και 
στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών·
(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος και εγκρίνει 
η ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
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ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
(γ) μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης η 
οποία αφορά τα πάγια στοιχεία του 
δικτύου που του ανήκουν και τα οποία 
διαχειρίζεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος, με εξαίρεση την ευθύνη που 
αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος·
(δ) παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των επεκτάσεων 
του δικτύου, με εξαίρεση των επενδύσεων 
που, σύμφωνα με το στοιχείο β), έχει 
συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν από 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος.
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την παράγραφο 6."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο, και δεν αποτελεί επομένως βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
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Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων
1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι 
ανεξάρτητος διαχειριστή συστήματος 
έχει διοριστεί από το κράτος μέλος 
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον ο εν 
λόγω διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος μόνον εφόσον:
(α) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
δ)·
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 8·
(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής δεσμεύθηκε 
να συμμορφωθεί με δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου που πρότεινε η 
ρυθμιστική αρχή·
(δ) ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς απέδειξε την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παράγραφο 6. Για 
τον σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα 
τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/05 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου* 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές 
συστήματος επιχειρήσεις που έχουν 
πιστοποιηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7α και του άρθρου 9 παράγραφος 
2. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
πιστοποίησης του άρθρου 7β.

4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει τον διορισμό 
νέου ανεξάρτητου διαχειριστή 
συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 9 παράγραφος 1
5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος είναι υπεύθυνος για τη 
χορήγηση και τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων,
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης και μισθωμάτων 
συμφόρησης, για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
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προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση και 
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων ούτε 
και για τον προγραμματισμό των 
επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης 
του συστήματος μεταφοράς:
(α) παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και 
στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών·
(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος και εγκρίνει 
η ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
(γ) μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης η 
οποία αφορά τα πάγια στοιχεία του 
δικτύου που του ανήκουν και τα οποία 
διαχειρίζεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος, με εξαίρεση την ευθύνη που 
αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος·
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(δ) παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των επεκτάσεων 
του δικτύου, με εξαίρεση των επενδύσεων 
που, σύμφωνα με το στοιχείο β), έχει 
συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν από 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος.
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
επιτήρηση της συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μοναδική 
δυνατότητα εγγύησης της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς και 
της ενίσχυσης της διαφάνειας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εθνικών 
δικτύων μεταφοράς να λειτουργήσουν θετικότερα ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς. Σε 
ένα σύστημα ΑΔΣ, η ιδιοκτησία των εθνικών δικτύων μεταφοράς και των εμπορικών 
δραστηριοτήτων παραμένουν υπό την ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι εθνικές δραστηριότητες 
στον τομέα των μεταφορών τελούν υπό αυστηρές ρυθμίσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
πλειάδα κανόνων.

Τροπολογία 243
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων
1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 



AM\717987EL.doc 69/134 PE404.543v03-00

EL

τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι 
ανεξάρτητος διαχειριστή συστήματος 
έχει διοριστεί από το κράτος μέλος 
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον ο εν 
λόγω διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος μόνον εφόσον:
(α) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
δ)· 
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 8·
(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής δεσμεύθηκε 
να συμμορφωθεί με δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου που πρότεινε η 
ρυθμιστική αρχή·
(δ) ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς απέδειξε την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παράγραφο 6. Για 
τον σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα 
τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/05 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
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μεταφοράς φυσικού αερίου* 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.
3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές 
συστήματος επιχειρήσεις που έχουν 
πιστοποιηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7α και του άρθρου 9 παράγραφος 
2. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
πιστοποίησης του άρθρου 7β.
4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει τον διορισμό 
νέου ανεξάρτητου διαχειριστή 
συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 9 παράγραφος 1

5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος είναι υπεύθυνος για τη 
χορήγηση και τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης και μισθωμάτων 
συμφόρησης, για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και για
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό 
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(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση και 
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων ούτε 
και για τον προγραμματισμό των 
επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης 
του συστήματος μεταφοράς:
(α) παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και 
στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών·
(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος και εγκρίνει 
η ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
(γ) μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης η 
οποία αφορά τα πάγια στοιχεία του 
δικτύου που του ανήκουν και τα οποία 
διαχειρίζεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος, με εξαίρεση την ευθύνη που 
αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος·
(δ) παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των επεκτάσεων 
του δικτύου, με εξαίρεση των επενδύσεων 
που, σύμφωνα με το στοιχείο β), έχει 
συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν από 
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οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος.
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
επιτήρηση της συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο, και δεν αποτελεί επομένως βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται

Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων

1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι 
ανεξάρτητος διαχειριστή συστήματος 
έχει διοριστεί από το κράτος μέλος 
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον ο εν 
λόγω διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
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επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος μόνον εφόσον:
(α) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 
δ)·
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
ότι διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 8·
(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής δεσμεύθηκε 
να συμμορφωθεί με δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου που πρότεινε η 
ρυθμιστική αρχή·
(δ) ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς απέδειξε την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παράγραφο 6. Για 
τον σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα 
τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής απέδειξε 
την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/05 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, 
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου* 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο.
3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές 
συστήματος επιχειρήσεις που έχουν 
πιστοποιηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ότι 
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συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7α και του άρθρου 9 παράγραφος 
2. Εφαρμόζεται η διαδικασία 
πιστοποίησης του άρθρου 7β.
4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει στη 
ρυθμιστική αρχή τον διορισμό νέου 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 
παράγραφος 1.
5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος είναι υπεύθυνος για τη 
χορήγηση και τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων,
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης και μισθωμάτων 
συμφόρησης, για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση και 
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων ούτε 
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και για τον προγραμματισμό των 
επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης 
του συστήματος μεταφοράς:
(α) παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και 
στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών·
(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος και εγκρίνει 
η ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
(γ) μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης η 
οποία αφορά τα πάγια στοιχεία του 
δικτύου που του ανήκουν και τα οποία 
διαχειρίζεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος, με εξαίρεση την ευθύνη που 
αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος· 
(δ) παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των επεκτάσεων 
του δικτύου, με εξαίρεση των επενδύσεων 
που, σύμφωνα με το στοιχείο β), έχει 
συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν από 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος.
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
επιτήρηση της συμμόρφωσης του 
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ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο, και δεν αποτελεί επομένως βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 245
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι ανεξάρτητος 
διαχειριστή συστήματος έχει διοριστεί από 
το κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή.  Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
δίκτυο μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει 
μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 
7 παράγραφος 1.

1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 παράγραφος 
1, υπό τον όρο ότι ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος του εν λόγω 
κράτους μέλους έχει διοριστεί από το 
κράτος μέλος ύστερα από πρόταση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
εφόσον ο εν λόγω διορισμός έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή.  Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
σύστημα μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1.

Or. en

(Άρθρο 1 παρ. 8 σημείο 1 της πρότασης της Επιτροπής, τροποποιημένο όπως παραπάνω)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι σε ένα κράτος μέλος μπορεί να οριστεί μόνο ένας ΔΣΜ.  Η 
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ανάπτυξη περιφερειακών αγορών δεν θα βοηθηθεί με τη δημιουργία πολλών ΔΣΜ εντός του 
ιδίου κράτους μέλους. 

Τροπολογία 246
Silvia-Adriana �icău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφώθηκε με την απόφασή της εντός 
δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι μηνών, 
ύστερα από πρόταση του Οργανισμού και 
αφού έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και
ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά πάσα 
στιγμή, να προτείνει τον διορισμό νέου 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 
παράγραφος 1

4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7β 
και διαπιστώσει ότι η ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφώθηκε με την απόφασή της εντός 
δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι μηνών, 
ύστερα από πρόταση του Οργανισμού και 
αφού έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς, ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά πάσα 
στιγμή, να προτείνει τον διορισμό νέου 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 
παράγραφος 1

Or. ro

Τροπολογία 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται
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Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 

αποθήκευσης
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση. Το 
παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου·
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
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υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα·
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου·
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
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παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο, και δεν αποτελεί επομένως βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 248
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται
Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 

μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 
αποθήκευσης

1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
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συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση. 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου.
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα.
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
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ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου.
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
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δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. xm

Τροπολογία 249
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται
Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 

μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 
αποθήκευσης

1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση. 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
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είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου.
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα.
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
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πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου.
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές GGPSSO (κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής για τους διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης) σχετικά με την εμπιστευτικότητα και 
τη διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά εγγυώνται ήδη την ισότιμη  πρόσβαση 
στην αποθήκευση. Επιπλέον, οι αρχές σχετικά με τη χρήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
καλύπτονται από τον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1775/2005 σχετικά 
με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, και ιδιαίτερα από τα άρθρα 
του 4α, 5α και 6α.

Τροπολογία 250
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται
Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 
αποθήκευσης
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
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είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου·
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα· 
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
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πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου·
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο, και δεν αποτελεί επομένως βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται

Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 

αποθήκευσης
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
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σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου·
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα· 
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
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τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου·
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
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παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των εθνικών δικτύων μεταφοράς αποτελεί τη μοναδική 
δυνατότητα εγγύησης της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς και 
της ενίσχυσης της διαφάνειας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εθνικών 
δικτύων μεταφοράς να λειτουργήσουν θετικότερα ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς. Σε 
ένα σύστημα ΑΔΣ, η ιδιοκτησία των εθνικών δικτύων μεταφοράς και των εμπορικών 
δραστηριοτήτων παραμένουν υπό την ίδια ιδιοκτησία. Μολονότι οι εθνικές δραστηριότητες 
στον τομέα των μεταφορών τελούν υπό αυστηρές ρυθμίσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
πλειάδα κανόνων.

Τροπολογία 252
Erika Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α Διαγράφεται
Διαχωρισμός ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και διαχειριστή συστήματος 
αποθήκευσης
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
λήψη των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά και την αποθήκευση. 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
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σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:
(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου·
(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα·
(γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
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τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 
αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναμου μέσου·
(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
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παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 253
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη 
των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη 
μεταφορά και την αποθήκευση. 

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
αποθήκευσης που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη 
των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την 
αποθήκευση. 

Or. en

Τροπολογία 254
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης
που αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων είναι 
ανεξάρτητοι, τουλάχιστον ως προς τη 
νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη 
των αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη 
μεταφορά και την αποθήκευση. 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες 
είναι αναγκαίες από τεχνική ή/και 
οικονομική άποψη για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό πελατών 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς που αποτελούν 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένων 
επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητοι, 
τουλάχιστον ως προς τον νομική μορφή, 
την οργάνωση και τη λήψη των 
αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη 
μεταφορά και την αποθήκευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.

Τροπολογία 255
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
αποθήκευσης, η οποία αναφέρεται στην 
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συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:

παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
ελάχιστα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 256
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα 
κριτήρια:

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
ελάχιστα κριτήρια:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.

Τροπολογία 257
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη του συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή του 
συστήματος αποθήκευσης δεν επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή 
έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της 
παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου·

(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του συστήματος αποθήκευσης 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
εταιρικές δομές της ολοκληρωμένης 
επιχείρησης φυσικού αερίου, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, για την 
καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, της 
διανομής και της προμήθειας φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 258
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη του συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή του 
συστήματος αποθήκευσης δεν επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή 
έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της 
παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου.

(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη του συστήματος 
μεταφοράς δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού 
αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή 
έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της 
παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας φυσικού αερίου.

Or. de

Justification

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, η 
προτεινόμενη εδώ αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με την 
"κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 259
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα·

(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του συστήματος αποθήκευσης 
λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο που 
διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ενεργούν 
ανεξάρτητα, 

Or. en

Τροπολογία 260
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς και του διαχειριστή 
συστήματος αποθήκευσης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα·

β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
διαχείριση του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη κατά 
τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να 
ενεργούν ανεξάρτητα·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.

Τροπολογία 261
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης διαθέτει αποτελεσματικά 
δικαιώματα λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση αερίου, σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Αυτό 
δεν αποκλείει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
οικονομικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων εποπτείας της μητρικής 
εταιρείας σε σχέση με την απόδοση των 
πάγιων στοιχείων μιας θυγατρικής, τα 
οποία ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24γ παράγραφος 4. Ειδικότερα, 
τούτο επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και να θέτει συνολικά όρια 
για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής 
της. Δεν επιτρέπει στη μητρική εταιρεία 
να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους 

διαγράφεται
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αποφάσεις για την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.

Τροπολογία 262
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται 
η διακριτική συμπεριφορά και να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 

(δ) ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζει πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται 
η διακριτική συμπεριφορά και να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.
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δημοσιεύεται.

Or. en

Τροπολογία 263
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, παρ. 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς και 
ο διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης
καταρτίζουν πρόγραμμα συμμόρφωσης, 
στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να αποκλείεται η 
διακριτική συμπεριφορά και να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα 
καθορίζονται οι συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το 
επιφορτισμένο με την παρακολούθηση του 
προγράμματος συμμόρφωσης στέλεχος ή 
όργανο υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή 
ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και 
δημοσιεύεται.

δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο 
οποίο αναφέρονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να αποκλείεται η 
διακριτική συμπεριφορά και να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα 
καθορίζονται οι συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το 
επιφορτισμένο με την παρακολούθηση του 
προγράμματος συμμόρφωσης στέλεχος ή 
όργανο υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή 
ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και 
δημοσιεύεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.
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Τροπολογία 264
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται 
η διακριτική συμπεριφορά και να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των εργαζομένων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος. Το επιφορτισμένο με την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και η οποία 
δημοσιεύεται.

(δ) ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς 
και ο διαχειριστής συστήματος 
αποθήκευσης καταρτίζουν πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
εξασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση και να 
αποκλείεται η μεροληπτική συμπεριφορά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
εν λόγω στόχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνει τις διατάξεις περί συμμόρφωσης ώστε να έχουν εφαρμογή στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει 
σε ανώτατο επίπεδο το έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 265
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η συμμόρφωση με το πρόγραμμα θα 
εποπτεύεται κατάλληλα από ορισμένο 
στέλεχος ή όργανο, το οποίο εφεξής θα 
αποκαλείται "υπεύθυνο συμμόρφωσης" 
που θα είναι απολύτως ανεξάρτητο και, 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
θα έχει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και του 
διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης και όλων των θυγατρικών 
εταιριών του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνει τις διατάξεις περί συμμόρφωσης ώστε να έχουν εφαρμογή στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει 
σε ανώτατο επίπεδο το έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 266
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(δβ) η συμμόρφωση εποπτεύεται από 
συμβούλιο συμμόρφωσης η πλειοψηφία 
των μελών του οποίου είναι ανεξάρτητη 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση".

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνει τις διατάξεις περί συμμόρφωσης ώστε να έχουν εφαρμογή στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει 
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σε ανώτατο επίπεδο το έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 267
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 2 - στοιχείο (δ γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(δγ) ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή ετήσια 
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και αξιολογείται 
ο βαθμός συμμόρφωσης, και η οποία 
δημοσιεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνει τις διατάξεις περί συμμόρφωσης ώστε να έχουν εφαρμογή στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και εισάγει την έννοια ενός συμβουλίου συμμόρφωσης που θα εποπτεύει 
σε ανώτατο επίπεδο το έργο του υπαλλήλου/γραφείου συμμόρφωσης.

Τροπολογία 268
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 

Διαγράφεται
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αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων αποθήκευσης δεν αποτελούν μονοπώλιο στην αγορά. 
Μια ρύθμιση θα έθετε επομένως σε κίνδυνο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις στην κατασκευή των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης αερίου. Επιπλέον, 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 να απορριφθεί.

Τροπολογία 269
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της επιτροπολογίας. Το θέμα δεν συνίσταται σε 
μια απλή εφαρμογή μέτρου, ούτε αφορά «μη ουσιώδη στοιχεία». Οι διατάξεις περί διαχωρισμού 
βρίσκονται στον πυρήνα της ελευθέρωσης της αγοράς αερίου και δεν μπορούν συνεπώς να 
θεωρούνται "επουσιώδη" στοιχεία. Σπιπλέον, άπτονται του εμπορικού δικαίου -κεντρικού 
πυλώνα κάθε οικονομικού συστήματος- δεν μπορούν συνεπώς να θεωρούνται "επουσιώδη" 
στοιχεία.

Τροπολογία 270
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3.

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 271
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3.

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και 
του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με συμπλήρωσή της, τροποποιείται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση διασφαλίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εκδίδονται με την κανονική 
διαδικασία, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταβίβαση εξουσιών στην Επιτροπή θα 
πρέπει να περιορίζεται σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 272
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3a. Σε περίπτωση που μια κάθετη 
ολοκλήρωση διατηρείται δεδομένου ότι 
το κράτος μέλος ελέγχει τόσο τον 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς όσο 
και τις επιχειρήσεις παραγωγής ή 
προμήθειας, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 
2 και 3."

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Άννυ Ποδηματά, Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 9β

Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 

μεταφοράς
Ι. Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, 
προσωπικό και ταυτότητα

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν στη διάθεσή τους όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
αερίου και συγκεκριμένα:
(θ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς κατέχουν τα πάγια στοιχεία 
που είναι αναγκαία για την συνήθη 
μεταφορά αερίου·
(ιι) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς απασχολούν το απαιτούμενο 
προσωπικό για την συνήθη μεταφορά 
αερίου·
(ιιι) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς προβλέπουν στον ετήσιο 
οικονομικό τους σχεδιασμό τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια.
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Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
αερίου και αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτα μέρη και τις κανονιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο και ιδίως 
πρόσβαση των νέων φορέων της αγοράς 
και των παραγωγών βιοαερίου,
- είσπραξη τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·

-προγραμματισμό επενδύσεων που 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση και 
να εγγυάται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
- νομικές υπηρεσίες·
- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
2. Απαγορεύεται η από κοινού 
απασχόληση προσωπικού και η παροχή 
υπηρεσιών από και προς οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού.
3. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς δεν πρέπει να εμπλέκεται σε 
επιχείρηση ή δραστηριότητα πλην της 
μεταφοράς, που θα μπορούσε να έλθει σε 
σύγκρουση με τα καθήκοντά του, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατοχής 
μετοχών ή συμφερόντων σε οιαδήποτε 
επιχείρηση ή τμήμα κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ή άλλης 
επιχείρησης ηλεκτρισμού και αερίου. Οι 
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εξαιρέσεις προϋποθέτουν την εκ των 
προτέρων συναίνεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής και περιορίζονται σε 
μετοχές και συμφέροντα σε άλλες 
επιχειρήσεις δικτύου.
4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν τη δική τους εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
5. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν μοιράζονται με 
οποιονδήποτε άλλο κλάδο της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ευαίσθητες 
πληροφορίες ή πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να αποφέρουν εμπορικά 
πλεονεκτήματα, εκτός αν αυτό το πράττει 
με όλους αδιακρίτως τους συμμετέχοντες 
στην αγορά. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, σε συνεργασία με την εθνική 
κανονιστική αρχή ορίζουν ποιες είναι οι 
πληροφορίες αυτές.
6. Οι λογαριασμοί των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ελέγχονται από 
ελεγκτή άλλον από εκείνον που ελέγχει 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες.
ΙΙ. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, του 
γενικού διευθυντή / της εκτελεστικής 
επιτροπής
7. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη παύση 
της άσκησης των καθηκόντων του 
γενικού διευθυντή / των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ και οι 
αντίστοιχες συμβατικές συμφωνίες που 
αφορούν την άσκηση των καθηκόντων 
και την παύση της κοινοποιούνται στην 
εθνική κανονιστική αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες μπορεί να 
λάβουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο εάν, 
εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων μετά την κοινοποίηση, η 
εθνική κανονιστική αρχή δεν ασκήσει το 
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δικαίωμα αρνησικυρίας της. Η 
ρυθμιστική αρχή μπορεί να ασκήσει 
δικαίωμα αρνησικυρίας σε περιπτώσεις 
διορισμού και σύναψης των αντίστοιχων 
συμβατικών συμφωνιών, εάν προκύψουν 
σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
διορισθέντος γενικού διευθυντή ή μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής· σε 
περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης 
απασχόλησης και των αντίστοιχων 
συμφωνιών με τα πρόσωπα αυτά, το 
δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να 
ασκηθεί μόνο αν υπάρχουν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με το βάσιμο και την 
αιτιολόγηση του τερματισμού της 
σύμβασης.
8. Για τα μέλη της διεύθυνσης 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
πρέπει να διασφαλίζεται δικαίωμα 
προσφυγής στην κανονιστική αρχή ή σε 
δικαστήριο, σε περίπτωση παύσης τους 
από τα καθήκοντά τους.
9. Η εθνική κανονιστική αρχή αποφασίζει 
σχετικά με τέτοιες προσφυγές μέσα σε 
διάστημα έξι μηνών. Η ανωτέρω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί μόνο σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.
10. Μετά από την παύση της άσκησης 
των καθηκόντων τους στο διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς, οι γενικοί 
διευθυντές / τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών.
11. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιονδήποτε κλάδο 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
άλλον από το διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς. Η αμοιβή του γενικού 
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διευθυντή ή των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν εξαρτάται ως προς κανένα 
μέρος της από δραστηριότητες της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
άλλες από εκείνες του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς.
12. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να φέρουν ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για 
την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε
άλλου τμήματος της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.
13. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όσον αφορά τους πόρους που 
είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, 
συντήρηση ή ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη 
κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών 
που θα εξασφαλίζουν ότι η μητρική 
εταιρεία είναι σε θέση να να θέτει 
συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης 
της θυγατρικής της. Δεν επιτρέπει στη 
μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές 
σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή 
τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή ή την αναβάθμιση των 
γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου.
ΙΙΙ. Εποπτικό συμβούλιο / Διοικητικό 
Συμβούλιο

14. Ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του 
Εποπτικού συμβουλίου/Διοικητικού 
Συμβουλίου του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς δεν συμμετέχουν σε κανένα 
κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Επίσης, δεν είναι επίσης 
μέλη του Εποπτικού συμβουλίου / 
Διοικητικού Συμβουλίου οιασδήποτε 
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εταιρίας της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.
15. Τα Εποπτικά συμβούλια / Διοικητικά 
Συμβούλια των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς περιλαμβάνουν 
επίσης ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται 
για θητεία διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
ετών. Ο ορισμός των μελών του 
Εποπτικού συμβουλίου/Διοικητικού 
Συμβουλίου κοινοποιείται στην εθνική 
κανονιστική αρχή και καθίσταται
δεσμευτικός με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 7.
16. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
15, ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου / 
του διοικητικού συμβουλίου ενός 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς 
θεωρείται ανεξάρτητο εάν δεν συμμετέχει 
στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
ούτε έχει κανενός είδους επιχειρηματικές 
ή άλλες σχέσεις με την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους μετόχους 
πλειοψηφίας ή τη διεύθυνσή της, που να 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων· 
συγκεκριμένα πρέπει να πληρούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:
(α) δεν υπήρξε υπάλληλος κλάδου της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας που προηγήθηκε του 
διορισμού του ως μέλους του Εποπτικού / 
Διοικητικού Συμβουλίου·
(β) δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από το διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς·
(γ) δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού κατά το 
διορισμό του ως μέλους του Εποπτικού 
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συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου·
(δ) δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του Εποπτικού 
συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου.
IV Υπεύθυνος συμμόρφωσης
17. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που θα ληφθούν για 
να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς. 
Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων του διαχειριστή συστήματος 
εφαρμογής για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Το πρόγραμμα υπόκειται σε 
έγκριση από την κανονιστική αρχή. Η 
συμμόρφωση του προγράμματος των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 
συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη βάση. Η 
εθνική κανονιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης από το 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.
18. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης, με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(θ) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·

(ιι) κατάρτιση λεπτομερούς ετήσιας 
έκθεσης, στην οποία ορίζονται τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και 
υποβολή του στην εθνική κανονιστική
αρχή· καθορισμός των μέτρων για την 
υλοποίηση του προγράμματος 
συμμόρφωσης και υποβολή έκθεσης προς 
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την εθνική κανονιστική αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.

19. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
20. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του διαχειριστή συστημάτων 
μεταφοράς, στην κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και στις κανονιστικές αρχές.
21. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του/ διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:
(θ) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005·
(ιι) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·
(ιιι) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
(iv) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.

22. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
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διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
23. Στον υπεύθυνο συμμόρφωσης 
παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και γραφεία του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
24. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της κανονιστικής αρχής.
25. Μετά την ανάκληση της εντολής του, 
ο υπεύθυνος συμμόρφωσης πρέπει να 
απαγορεύεται να αναπτύξει 
επιχειρηματικές σχέσεις με την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρησηγια περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών.
V. Ανάπτυξη δικτύου και αρμοδιότητες 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων

26. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα 
για τη διασφάλιση της καταλληλότητας 
του συστήματος και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού.
27. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:

(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές 
μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία.
(β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία.
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28. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες λαμβάνοντας 
υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Ο ΔΣΜ υποβάλλει σε 
εύθετο χρόνο το προσχέδιο στην αρμόδια 
εθνική αρχή.
29. Η εθνική κανονιστική αρχή συζητεί 
με όλους τους σχετικούς χρήστες του 
δικτύου το εν λόγω σχέδιο, με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, και μπορεί να 
δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας διαβούλευσης και ιδίως τις 
πιθανές ανάγκες για επενδύσεις.
30. ΟΗ εθνική κανονιστική αρχή εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η αρχή 
αυτή μπορεί να υποχρεώσει τον 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να 
τροποποιήσει το σχέδιό του.
31. Εάν ο Διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς αρνηθεί να υλοποιήσει μια 
συγκεκριμένη επένδυση που αναφέρεται 
στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου μέσα στην επόμενη τριετία, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εθνική 
κανονιστική αρχή θα έχει την 
αρμοδιότητα να λάβει ένα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
(α) είτε να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο 
από τον ΔΣΜ να ανταποκριθεί στις 
επενδυτικές υποχρεώσεις του, 
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές 
δυνατότητές του·είτε
(β) να καλέσουν ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορές για την 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς, απαιτώντας ταυτόχρονα από 
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το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς:
- να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση 
από οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
- να συμφωνήσει στη δημιουργία πάγιων 
στοιχείων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή 
να δημιουργήσει τα αντίστοιχα νέα πάγια 
στοιχεία και
- να διαχειριστεί τα αντίστοιχα νέα πάγια 
στοιχεία.
- να δεχτεί αύξηση κεφαλαίου για τη 
χρηματοδότηση των αναγκαίων 
επενδύσεων και να επιτρέψει τη 
συμμετοχή ανεξάρτητων επενδυτών στο 
κεφάλαιο.
Οι σχετικοί διακανονισμοί 
χρηματοδότησης υπόκεινται στην 
έγκριση της εθνικής κανονιστικής αρχής. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η ρύθμιση 
των τιμών διασφαλίζει έσοδα που 
καλύπτουν το κόστος αυτών των 
επενδύσεων.
32. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
VI. Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων 
όσον αφορά την πρόσβαση τρίτων στο 
δίκτυο μεταφοράς
33. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς είναι υποχρεωμένοι να 
θεσπίσουν και να δημοσιοποιήσουν 
διαφανείς και αποτελεσματικές 
διαδικασίες για την σύνδεση τρίτων 
μερών στο δίκτυο χωρίς διακρίσεις. Οι εν 
λόγω διαδικασίες υπόκεινται στην 
έγκριση των εθνικών κανονιστικών 
αρχών.
34. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν την πρόσβαση τρίτων στο 
δίκτυο επικαλούμενοι πιθανούς 
μελλοντικούς περιορισμούς στις 
διαθέσιμες δυναμικότητες του δικτύου, 
π.χ. συμφόρηση σε απόμακρα τμήματα 
του δικτύου μεταφοράς. Ο διαχειριστής 
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συστήματος μεταφοράς είναι 
υποχρεωμένος να παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες.
35. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν νέα πρόσβαση μόνο με το 
επιχείρημα ότι θα επιφέρει πρόσθετο 
κόστος λόγω της αναγκαίας αύξησης της 
δυναμικότητας των στοιχείων του 
δικτύου στο πεδίο που βρίσκεται κοντά 
στο σημείο σύνδεσης.
VΙΙ. Περιφερειακή συνεργασία
36. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο 
επιβάλλουν λεπτομερείς υποχρεώσεις 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς με σαφές χρονικό πλαίσιο, οι 
οποίες οδηγούν σταδιακά στη δημιουργία 
κοινού περιφερειακού κέντρου διανομής 
με αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, 
μέσα σε έξι έτη από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας .../.../ΕΚ [για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ 
σχετικά με κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.
37. Σε περίπτωση δυσκολιών στη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων κρατών 
μελών σε περιφερειακό επίπεδο, και μετά 
την υποβολή κοινού αιτήματος από τα εν 
λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει περιφερειακό συντονιστή.
38. Ο περιφερειακός συντονιστής 
προωθεί σε περιφερειακό επίπεδο τη 
συνεργασία μεταξύ των κανονιστικών 
αρχών και οποιωνδήποτε άλλων 
αρμόδιων δημόσιων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου, του τομέα της 
ανταλλαγής ενέργειας, των χρηστών του 
δικτύου και των παραγόντων της αγοράς. 
Ειδικότερα, ο περιφερειακός 
συντονιστής:
(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις σε διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, υποστηρίζει τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ενώ 



AM\717987EL.doc 121/134 PE404.543v03-00

EL

ταυτόχρονα καταρτίζει το περιφερειακό 
σχέδιο διασύνδεσής τους, και συμβάλλει 
στον συντονισμό των επενδυτικών τους 
αποφάσεων και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
της ανοικτής διαδικασίας τους·
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Για τον 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
συμβάλλει στο συντονισμό μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των εθνικών κανονιστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων εθνικών δημόσιων 
αρχών κατά την κατάρτιση των κοινών 
μηχανισμών κατανομής και προστασίας·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή και στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ετήσια έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην περιοχή και σχετικά με 
οποιαδήποτε δυσκολία ή εμπόδιο 
ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σχετική  
πρόοδο.
VIII. Κυρώσεις
39. Για  την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται στο πλαίσιο του 
παρόντος άρθρου, η εθνική κανονιστική 
αρχή:
(θ) μπορεί να ζητεί οποιαδήποτε 
πληροφορία από το διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς και να έρχεται 
άμεσα σε επαφή με όλο το προσωπικό του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς· σε 
πείρπτωση αμφιβολίας, η εθνική 
κανονιστική αρχή διαθέτει την ίδια
εξουσία έναντι της εθνικής κανονιστικής 
αρχής και των θυγατρικών της·
(ιι) μπορεί να διενεργεί όλους τους 
αναγκαίους ελέγχους του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς και, αν 
εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
και των θυγατρικών της· Εφαρμόζεται το 
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που 
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προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης
40. Για να εκτελέσει τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται στο πλαίσιο του 
παρόντος άρθρου, η εθνική κανονιστική 
αρχή έχει την εξουσία να επιβάλλει 
αποτελεσματικές, κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και/ή σε κάθετα 
ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που δεν 
συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το παρόν άρθρο ή τις 
αποφάσεις της εθνικής κανονιστικής 
αρχής. Η εξουσία αυτή περιλαμβάνει το 
δικαίωμα:
(θ) επιβολής αποτελεσματικών, 
κατάλληλων και αποτρεπτικών 
προστίμων που σχετίζονται με τον κύκλο 
εργασιών της εταιρίας δικτύου·
(ιι) έκδοσης εντολών αποζημίωσης για 
μεροληπτική συμπεριφορά·

μερικής τουλάχιστον ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς, σε περίπτωση 
επανειλημμένης παράβασης διατάξεων 
περί διαχωρισμού που θεσπίζονται στο 
παρόν άρθρο."
1    ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχεται στα κράτη μέλη δυνατότητα περαιτέρω ελευθέρωσης των αγορών τους χωρίς ανάγκη 
προσφυγής στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.
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Τροπολογία 274
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/55/ΕΚ
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 9β
Αποτελεσματικός και αποδοτικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς
Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό 
και ταυτότητα
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν στη διάθεσή τους όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
αερίου και συγκεκριμένα:
(θ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς κατέχουν τα πάγια στοιχεία 
που είναι αναγκαία για την συνήθη 
μεταφορά αερίου·
(ιι) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς απασχολούν το προσωπικό 
που είναι αναγκαίο για την συνήθη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·
(ιιι) η από κοινού απασχόληση 
προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών 
από και προς οποιοδήποτε τμήμα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής ή 
εφοδιασμού, περιορίζεται στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης και 
υπόκειται στην έγκριση των εθνικών 
κανονιστικών αρχών, ώστε να 
αποκλειστούν προβλήματα όσον αφορά 
τον ανταγωνισμό και συγκρούσεις 
συμφερόντων·
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(iv) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
σε εύθετο χρόνο.
2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
αερίου αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
- εκπροσώπηση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και επαφές με 
τρίτα μέρη και τις κανονιστικές αρχές·
- χορήγηση και διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο·
- είσπραξη τελών πρόσβασης και 
μισθωμάτων συμφόρησης·
- λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του συστήματος μεταφοράς·
-προγραμματισμό επενδύσεων που 

διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση και 
να εγγυάται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
- νομικές υπηρεσίες·
- λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν νομική μορφή ομίλου 
εταιριών.
4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν δική τους εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
5. Οι λογαριασμοί των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ελέγχονται από 
ελεγκτή άλλον από εκείνον που ελέγχει 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες.
ΙΙ. Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, του 
γενικού διευθυντή / της εκτελεστικής 
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επιτροπής
6. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 
γενικού διευθυντή ή των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστημάτων μεταφοράς και τη σύναψη ή 
την καταγγελία των αντίστοιχων 
συμβάσεων απασχόλησης με τα ανωτέρω 
πρόσωπα κοινοποιούνται στην εθνική 
κανονιστική αρχή ή κάθε άλλη αρμόδια 
δημόσια εθνική αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες μπορεί να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων από την κοινοποίηση, η 
κανονιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει. Η 
κανονιστική αρχή μπορεί να ασκήσει 
δικαίωμα αρνησικυρίας σε περιπτώσεις 
διορισμού και σύναψης των αντίστοιχων 
συμβατικών συμφωνιών, εάν προκύψουν 
σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
διορισθέντος γενικού διευθυντή ή μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής· σε 
περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης 
απασχόλησης και των αντίστοιχων 
συμφωνιών με τα πρόσωπα αυτά, το 
δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να 
ασκηθεί μόνο αν υπάρχουν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με το βάσιμο και την 
αιτιολόγηση της καταγγελίαςτης 
σύμβασης.
7. Για τα μέλη της διεύθυνσης 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
πρέπει να διασφαλίζεται δικαίωμα 
προσφυγής στην κανονιστική ή άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή ή σε 
δικαστήριο, σε περίπτωση παύσης τους 
από τα καθήκοντά τους.
8. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στο διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς, οι γενικοί 
διευθυντές / τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
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κλάδο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών.
9. Ο γενικός διευθυντής / τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιονδήποτε κλάδο 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
άλλον από το διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται 
ως προς κανένα μέρος της από 
δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης άλλες από 
εκείνες του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς.
10. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να φέρουν ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για 
την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε 
άλλου τμήματος της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.
11. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερόμενων διατάξεων, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ανεξάρτητα από την 
ολοκληρωμένη επιχείρηση αερίου, όσον 
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη 
του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών που να 
εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα 
οικονομικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, 
τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον 
αφορά την απόδοση των πόρων 
θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και 
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να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα 
χρέωσης της θυγατρικής της. Δεν 
επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να 
δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις 
σχετικά με την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς 
αερίου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 
όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου 
μέσου.
ΙΙΙ. Εποπτικό συμβούλιο / Διοικητικό 
Συμβούλιο
12. Οι πρόεδροι του Εποπτικού 
συμβουλίου/Διοικητικού Συμβουλίου του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς δεν 
συμμετέχουν σε κανέναν κλάδο της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
επιτελεί λειτουργίες παραγωγής και 
εφοδιασμού.
13. Τα Εποπτικά συμβούλια / Διοικητικά 
Συμβούλια των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς περιλαμβάνουν 
επίσης ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται 
για θητεία διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
ετών. Ο διορισμός των μελών του 
Εποπτικού συμβουλίου/Διοικητικού 
Συμβουλίου κοινοποιείται στην εθνική 
κανονιστική αρχή ή οιαδήποτε άλλη 
αρμόδια δημόσια εθνική αρχή και 
καθίσταται δεσμευτικός με βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 6.
14. Για τους σκοπούς της παραγράφου 13 
ένα μέλος του Εποπτικού συμβουλίου / 
του Διοικητικού Συμβουλίου ενός 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς 
θεωρείται ανεξάρτητο εάν δεν συμμετέχει 
στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
ούτε έχει κανενός είδους επιχειρηματικές 
ή άλλες σχέσεις με την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους μετόχους 
πλειοψηφίας ή τη διεύθυνσή της, που να 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων· 
συγκεκριμένα πρέπει να πληρούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:
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(α) δεν υπήρξε υπάλληλος κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και εφοδιασμού κατά την 
πενταετία που προηγήθηκε του διορισμού 
του ως μέλους του Εποπτικού / 
Διοικητικού Συμβουλίου·
(β) δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς·
(γ) δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού κατά το 
διορισμό του ως μέλους του Εποπτικού 
συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου·
(δ) δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του Εποπτικού 
συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου.
IV Υπεύθυνος συμμόρφωσης
15. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα 
θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που θα ληφθούν για 
να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς. 
Στο πρόγραμμα αυτό καθορίζονται 
επίσης οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Το πρόγραμμα υπόκειται στην 
έγκριση της εθνικής κανονιστικής αρχής 
ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας δημόσιας 
εθνικής αρχής. Η συμμόρφωση του 
προγράμματος παρακολουθείται από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη 
βάση. Η εθνική κανονιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του 
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προγράμματος συμμόρφωσης από το 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.
16. Ο γενικός διευθυντής / η εκτελεστική 
επιτροπή του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς διορίζει ένα πρόσωπο ή έναν 
φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης, με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(θ) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
(ιι) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και 
υποβολή της στην εθνική κανονιστική 
αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του.
17. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
Εποπτικό συμβούλιο / στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς και  της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, και στις 
εθνικές κανονιστικές αρχές.
19. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του/ διοικητικού 
συμβουλίου του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς που αφορούν τους εξής 
τομείς:
(θ) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης και 
μισθωμάτων συμφόρησης·
(ιι) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·



PE404.543v03-00 130/134 AM\717987EL.doc

EL

(ιιι) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις 
ανάγκες ευελιξίας των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς·
(iv) αγορές ενέργειας για την κάλυψη των 
αναγκών του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς.
20. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο Εποπτικό συμβούλιο ή 
το Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
21. Στον υπεύθυνο συμμόρφωσης 
παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
βιβλία, αρχεία και γραφεία του 
διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς και 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
22. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή / την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της κανονιστικής αρχής.
V. Ανάπτυξη δικτύου και αρμοδιότητες 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων
23. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα 
για τη διασφάλιση της καταλληλότητας 
του συστήματος και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού.
24. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(α) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες 
στην αγορά τις κύριες υποδομές 
μεταφοράς που θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία·
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(β) β) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις 
που έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει 
τις νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει 
να ληφθεί εκτελεστική απόφαση την 
επόμενη τριετία.
25. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
σχέδιο, κάθε διαχειριστής συστημάτων 
μεταφοράς καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παροχής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες λαμβάνοντας 
υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υποβάλλουν σε 
εύθετο χρόνο σχέδιο του εν λόγω 
προγράμματος στο αρμόδιο εθνικό 
όργανο.
26. Η αρμόδια εθνική αρχή συζητεί με 
όλους τους σχετικούς χρήστες του 
δικτύου το εν λόγω σχέδιο, με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, και μπορεί να 
δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας διαβούλευσης και ιδίως τις 
πιθανές ανάγκες για επενδύσεις.
27. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας μπορεί να 
υποχρεώσει τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς να τροποποιήσει το σχέδιο 
αυτό.
28. Αρμόδιος εθνικός φορέας, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 25, 26 και 
27 μπορεί να είναι η εθνική κανονιστική 
αρχή, οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή ή μια εταιρεία διαχείρισης 
της ανάπτυξης του δικτύου απαρτιζόμενη 
από διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια 
εθνική δημόσια αρχή τα σχέδια των 
καταστατικών τους, τον κατάλογο των 
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μελών τους και τον κανονισμό 
λειτουργίας τους.
29. Εάν ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς δεν δεχτεί να υλοποιήσει μια 
συγκεκριμένη επένδυση που αναφέρεται 
στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του 
δικτύου εντός της επόμενης τριετίας, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
κανονιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή θα 
διαθέτει την εξουσία να λάβει ένα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
(α) να ζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο από 
τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς 
να ανταποκριθεί στις επενδυτικές 
υποχρεώσεις του χρησιμοποιώντας τις 
οικονομικές δυνατότητές του, ή
(β) να καλέσουν ανεξάρτητους επενδυτές 
να υποβάλουν προσφορές για την 
αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς, απαιτώντας ταυτόχρονα από 
το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς:
- να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση 
από οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
- να συναινέσει στη δημιουργία των 
αντίστοιχων πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να τα 
δημιουργήσει ο ίδιος, και
- να διαχειριστεί τα αντίστοιχα νέα πάγια 
στοιχεία. 
Οι σχετικοί οικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην έγκριση της 
κανονιστικής αρχής ή οποιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας εθνικής δημόσιας αρχής. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η ρύθμιση 
των τιμών διασφαλίζει έσοδα που 
καλύπτουν το κόστος αυτών των 
επενδύσεων.
30. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
VI. Περιφερειακή συνεργασία
31. Όταν η συνεργασία μεταξύ κρατών 
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μελών σε περιφερειακό επίπεδο 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, η 
Επιτροπή μπορεί να ορίσει, σε συμφωνία 
με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, έναν 
περιφερειακό συντονιστή.
32. Ο περιφερειακός συντονιστής 
προωθεί σε περιφερειακό επίπεδο τη 
συνεργασία μεταξύ των κανονιστικών 
αρχών και οποιωνδήποτε άλλων 
αρμόδιων δημόσιων αρχών, των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου, του τομέα της 
εμπορίας αερίου, των χρηστών του 
δικτύου και των παραγόντων της αγοράς. 
Ειδικότερα, ο περιφερειακός 
συντονιστής:
(α) προωθεί νέες αποτελεσματικές 
επενδύσεις σε διασυνδέσεις. Για τον 
σκοπό αυτό υποστηρίζει τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ενώ 
ταυτόχρονα καταρτίζει το περιφερειακό 
σχέδιο διασύνδεσής τους και συμβάλλει 
στο συντονισμό των επενδυτικών τους 
αποφάσεων και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
της ανοικτής διαδικασίας τους·
(β) προωθεί την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των δικτύων. Προς το 
σκοπό αυτό, ο περιφερειακός συντονιστής 
συμβάλλει στο συντονισμό μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των εθνικών κανονιστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων εθνικών δημόσιων 
αρχών στην κατάρτιση των κοινών 
μηχανισμών κατανομής και προστασίας·
(γ) υποβάλλει στην Επιτροπή και στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ετήσια έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην περιοχή και σχετικά με 
οποιαδήποτε δυσκολία ή εμπόδιο 
ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σχετική  
πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθεί εναλλακτικός τρόπος διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ΔΣΜ από τα 
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κράτη μέλη.


