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Τροπολογία 1
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της 
συμμετοχής όλων στην κοινωνία και των 
ίσων ευκαιριών για όλους σημαίνουν ότι 
είναι απαραίτητο για κάθε πολίτη της 
Ένωσης να έχει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της 
συμμετοχής όλων στην κοινωνία, των ίσων 
ευκαιριών για όλους και της δίκαιης 
πρόσβασης στη γνώση στην ψηφιακή 
εποχή σημαίνουν ότι είναι απαραίτητο για 
κάθε πολίτη της Ένωσης να έχει 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην 
ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές –ιδίως οι ιδιώτες και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις– έχουν 
περιορισμένα μέσα και ευκαιρίες να 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους με 
αποτελεσματικό τρόπο,

Or. en
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Τροπολογία 3
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να σημειώσουν πρόοδο στην 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας, 
καθώς η επαρκής παροχή ενέργειας 
συνιστά ένα από τα καίρια στοιχεία που 
συμβάλλουν στην επιτυχή συμμετοχή των 
πολιτών στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής 
παροχή ενέργειας συνιστά ένα από τα 
καίρια στοιχεία που συμβάλλουν στην 
επιτυχή συμμετοχή των πολιτών στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή,

Or. en

Τροπολογία 4
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
ευρεία συναίνεση ως προς το ότι οι 
μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι σε θέση
από μόνοι τους να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών στον 
ενεργειακό τομέα· ως εκ τούτου, ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στις υποχρεώσεις
καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, στις 
λοιπές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας 
(ΥΔΥ) και στα δικαιώματα των 
καταναλωτών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αγορές με 
ατελή ανταγωνισμό, όπως στον 
ενεργειακό τομέα, οι μηχανισμοί της 
αγοράς δεν διασφαλίζουν πάντα από μόνοι 
τους τα συμφέροντα των καταναλωτών, 
ενώ πρέπει να αντιμετωπιστεί και να 
ενισχυθεί η γενική προστασία των 
καταναλωτών, επιπλέον των 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας ειδικά 
για τον ενεργειακό τομέα,

Or. en
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Τροπολογία 5
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
ευρεία συναίνεση ως προς το ότι οι 
μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι σε θέση 
από μόνοι τους να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών στον 
ενεργειακό τομέα· ως εκ τούτου, ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στις υποχρεώσεις 
καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, στις 
λοιπές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας 
(ΥΔΥ) και στα δικαιώματα των 
καταναλωτών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
ευρεία συναίνεση ως προς το ότι οι 
μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι σε θέση 
από μόνοι τους να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών στον 
ενεργειακό τομέα· ως εκ τούτου, ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των συμφερόντων των καταναλωτών 
στον τομέα της ενέργειας, στην 
προστασία όλων των καταναλωτών 
ενέργειας και στην αύξηση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών,

Or. en

Τροπολογία 6
Zita Pleštinská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών στον τομέα 
της ενέργειας δεν καλύπτεται επαρκώς 
από τη νομοθεσία και ότι η επίλυση των 
εν λόγω διαφορών αντιμετωπίζεται από 
αρκετές διαφορετικές αρχές, και οι 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν πού να 
απευθυνθούν,

Or. sk
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Τροπολογία 7
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
της ΕΕ σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στον ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας προκειμένου να 
επιτραπεί στους καταναλωτές να 
επιλέξουν πηγές ενέργειας που συνάδουν 
με αυτούς τους στόχους,

Or. en

Τροπολογία 8
Nickolay Mladenov, Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την απόλυτη ανάγκη για έναν πιο 
δεσμευτικής φύσεως χάρτη, προκειμένου 
να διασφαλίζονται και να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματα των 
καταναλωτών 

1. τονίζει την απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης 
της προστασίας των καταναλωτών σε 
θέματα ενέργειας και χρήσης αυτού του 
χάρτη ως καθοδηγητικού μέσου για τις 
ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές, καθώς 
και τους ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου 
να διασφαλίζονται και να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματα των 
καταναλωτών 

Or. en
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Τροπολογία 9
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει, συνεπώς, τη 
μεταφορά/μετατροπή του εν λόγω χάρτη 
σε νομοθετικό έγγραφο, ή έστω τη 
συμπερίληψή του στο Παράρτημα Α των 
οδηγιών για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
όπως προβλέπεται να τροποποιηθούν από 
τις προτάσεις της «τρίτης δέσμης»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει, συνεπώς, τη 
μεταφορά/μετατροπή του εν λόγω χάρτη 
σε νομοθετικό έγγραφο, ή έστω τη 
συμπερίληψή του στο Παράρτημα Α των 
οδηγιών για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
όπως προβλέπεται να τροποποιηθούν από 
τις προτάσεις της «τρίτης δέσμης»· 

2. επισημαίνει το άρθρο 3 και το
Παράρτημα Α των οδηγιών για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται να 
τροποποιηθούν από τις προτάσεις της 
«τρίτης δέσμης»· υπογραμμίζει την 
ανάγκη καλύτερης επιβολής σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 11
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ενδεχόμενη 
προστιθέμενη αξία του χάρτη ως εργαλείου 
ενημέρωσης που συγκεντρώνει, 
αποσαφηνίζει και εδραιώνει τα δικαιώματα 
των καταναλωτών ενέργειας όπως αυτά 
ήδη έχουν εγκριθεί στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ· χαιρετίζει ως εκ τούτου 
το σχέδιο της Επιτροπής να αναπτύξει ένα 
διαδικτυακό εργαλείο σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα 
της ενέργειας·

3. υπογραμμίζει την ενδεχόμενη 
προστιθέμενη αξία του χάρτη ως εργαλείου 
ενημέρωσης που συγκεντρώνει, 
αποσαφηνίζει και εδραιώνει τα δικαιώματα 
των καταναλωτών ενέργειας όπως αυτά 
ήδη έχουν εγκριθεί στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ· χαιρετίζει ως εκ τούτου 
το σχέδιο της Επιτροπής να αναπτύξει ένα 
διαδικτυακό εργαλείο σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα 
της ενέργειας, αλλά επισημαίνει την 
ανάγκη μιας ευρύτερης στρατηγικής 
επικοινωνίας για καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για 
όσους το διαδίκτυο δεν αποτελεί 
πρόσφορο μέσο επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Marianne Thyssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι ο χάρτης θα πρέπει να 
καλύπτει επίσης τις ανάγκες των μικρών 
επαγγελματιών χρηστών, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν συχνά τα ίδια 
προβλήματα με τους συνήθεις 
καταναλωτές ενέργειας·

Or. nl
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Τροπολογία 13
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 
δικαιούνται να χαίρουν του καθολικού 
δικαιώματος σύνδεσης στα δίκτυα και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου σε τιμολόγια και τιμές που θα είναι 
εύλογες, διαφανείς, σαφώς συγκρίσιμες και 
δεν θα εισάγουν διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προσαρμοσμένων τιμών και τιμολογίων 
όπως προκύπτουν από τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς τιμαριθμοποίησης αυτών·

4. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 
δικαιούνται να χαίρουν του καθολικού 
δικαιώματος σύνδεσης στα δίκτυα και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου σε τιμολόγια και τιμές που θα είναι 
εύλογες, διαφανείς, σαφώς συγκρίσιμες και 
δεν θα εισάγουν διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προσαρμοσμένων τιμών και τιμολογίων 
όπως προκύπτουν από τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς τιμαριθμοποίησης αυτών· η 
μη διάκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μια απαγόρευση των χρεώσεων που 
εισάγουν διακρίσεις σε ορισμένες 
μεθόδους πληρωμής, ιδίως για αυτές τις, 
συχνά ευάλωτες, ομάδες καταναλωτών
που χρεώνονται μέσω συστήματος 
προπληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 14
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 
από το δίκτυο· τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή και να 
ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 
από το δίκτυο· επισημαίνει ότι σε κάθε 
κράτος μέλος υπάρχει πρόβλεψη για 
διαφορετική κατανομή αρμοδιοτήτων 
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ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να 
θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

μεταξύ της κυβέρνησης και της 
βιομηχανίας· τάσσεται κατά της
υποχρεωτικής κατανομής· εφιστά την 
προσοχή σε αυτό το πλαίσιο στις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών κοινωνικής 
πρόνοιας·

Or. de

Τροπολογία 15
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 
από το δίκτυο· τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή και να 
ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· 
ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να 
θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 
από το δίκτυο· τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή και να 
ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· 
ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να 
θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
των καταναλωτών και ότι πρέπει να 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο αποσύνδεσης 
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από το δίκτυο· τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή και να 
ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· 
ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να 
θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

από το δίκτυο· είναι απαραίτητο η 
ποιότητα εφοδιασμού και η διανομή 
ενέργειας να έχει ως αποτέλεσμα την 
παροχή συνεχούς, απρόσκοπτου και 
ασφαλούς εφοδιασμού των καταναλωτών 
με ενέργεια· τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή και να 
ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· 
ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να 
θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 17
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι το ενδεχόμενο 
αποσύνδεσης από το δίκτυο θα πρέπει να 
εξετάζεται μόνο ως έσχατη λύση σε 
περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών εκ 
μέρους των καταναλωτών, ιδίως όσον 
αφορά ευάλωτες ομάδες καταναλωτών 
(άτομα με αναπηρία, άτομα με χαμηλά 
εισοδήματα ή κάτοικοι εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών) και περιόδους 
διακοπών· οι προμηθευτές θα πρέπει να 
εφαρμόζουν την αρχή της 
αναλογικότητας, καθώς και να κρίνουν 
ανά περίπτωση, προτού προβούν σε μια 
τέτοια ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία 18
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η προστασία των 
καθολικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια για 
διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και 
περιφερειακές ομάδες μέσω της 
σταθερότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, καθώς και της 
αποτελεσματικότητας των δικτύων, 
προωθώντας τη συνεργασία σε 
περιφερειακό επίπεδο μεταξύ κρατών 
μελών και γειτονικών χωρών με 
ευρωπαϊκή προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 19
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι ο καταναλωτής δύναται να αλλάξει 
προμηθευτή εύκολα, χωρίς χρέωση και 
εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τον ένα μήνα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι οι καταναλωτές διατηρούν, χωρίς 
χρέωση, το δικαίωμα να αλλάζουν 
προμηθευτή μετά τη λήξη σαφώς 
καθορισμένης ελάχιστης περιόδου, που 
δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις παραμένουν εν ισχύι·

Or. en
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Τροπολογία 20
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου θα πρέπει 
να είναι εύλογες, εύκολα και σαφώς 
συγκρίσιμες, και διαφανείς, και θα πρέπει
επίσης να βασίζονται στην πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας. Η διαφάνεια και η 
προβλεψιμότητα των δημοσιευμένων 
τιμών, τιμολογίων, μηχανισμών
τιμαριθμοποίησης των τιμών και των όρων 
αυτών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω 
μέσω κατανοητών και εύκολα 
προσβάσιμων μεθόδων ή μέσω 
οποιωνδήποτε άλλων μορφών 
επικοινωνίας που θα κοινοποιούνται εκ 
των προτέρων και θα παρακολουθούνται ή 
να εγκρίνονται από τις ανεξάρτητες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου θα πρέπει 
να είναι εύλογες, εύκολα και σαφώς 
συγκρίσιμες, και διαφανείς, καθώς επίσης 
να βασίζονται στην πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας· οι δημοσιευμένες 
τιμές, τα τιμολόγια, οι μηχανισμοί 
τιμαριθμοποίησης των τιμών και οι όροι 
αυτοί πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι
στον καταναλωτή μέσω όλων των 
υφιστάμενων μορφών επικοινωνίας· θα 
πρέπει επίσης να κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων και να παρακολουθούνται ή να
εγκρίνονται από τις ανεξάρτητες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 21
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου θα πρέπει 
να είναι εύλογες, εύκολα και σαφώς 
συγκρίσιμες, και διαφανείς, και θα πρέπει 
επίσης να βασίζονται στην πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας. Η διαφάνεια και η 
προβλεψιμότητα των δημοσιευμένων 
τιμών, τιμολογίων, μηχανισμών 
τιμαριθμοποίησης των τιμών και των όρων 

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου θα πρέπει 
να είναι εύλογες, εύκολα και σαφώς 
συγκρίσιμες, και διαφανείς, και θα πρέπει 
επίσης να βασίζονται στην πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας. Η διαφάνεια και η 
προβλεψιμότητα των δημοσιευμένων 
τιμών, τιμολογίων, μηχανισμών 
τιμαριθμοποίησης των τιμών και των όρων 



PE404.648v02-00 14/34 AM\718874EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αυτών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω 
μέσω κατανοητών και εύκολα
προσβάσιμων μεθόδων ή μέσω 
οποιωνδήποτε άλλων μορφών 
επικοινωνίας που θα κοινοποιούνται εκ 
των προτέρων και θα παρακολουθούνται ή 
θα εγκρίνονται από τις ανεξάρτητες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

αυτών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω 
μέσω ενός ολοκληρωμένου και εύκολα
κατανοήσιμου συνόλου εργαλείων
πληροφόρησης ή μέσω οποιωνδήποτε 
άλλων μορφών επικοινωνίας που θα 
κοινοποιούνται εκ των προτέρων και θα 
παρακολουθούνται ή θα εγκρίνονται από 
τις ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 22
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. συνιστά τη διασφάλιση εύκολης και 
χωρίς χρέωση πρόσβασης όλων των 
καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με 
τη σύγκριση τιμών και σε μηχανισμούς 
υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των
ιστοτόπων·

Or. en

Τροπολογία 23
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. υπογραμμίζει ότι αποτελεί συνήθη 
συμβατική υποχρέωση των προμηθευτών 
να πραγματοποιούν έναν υπολογισμό, σε 
τακτά διαστήματα και σε 
προκαθορισμένες ημερομηνίες, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές χρεώνονται την πραγματική
ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποίησαν· 



AM\718874EL.doc 15/34 PE404.648v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

εάν οι προμηθευτές δεν δύνανται να 
συμμορφωθούν προς μια τέτοια 
υποχρέωση, επί παραδείγματι, για 
τεχνικούς λόγους, η κατανάλωση της 
ενέργειας πρέπει να υπολογίζεται βάσει 
εύλογων και διαφανών κριτηρίων, τα 
οποία ορίζονται ρητά στη σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 24
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. υπογραμμίζει εν προκειμένω την 
ανάπτυξη παραγόντων της αγοράς που 
ειδικεύονται στη δημοσίευση 
συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές των προμηθευτών, τα τιμολόγια και 
τους όρους, καθώς και την παροχή 
υποστήριξης για την αλλαγή προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 25
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά 
προγράμματα για τον εφοδιασμό των 
επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή 
συστήματα μέτρησης», τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 

8. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει
και να συντονίσει πιλοτικά προγράμματα 
για τον εφοδιασμό των επιμέρους 
καταναλωτών με «ευφυή συστήματα 
μέτρησης», τα οποία θα αντικατοπτρίζουν 
με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση 
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πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον 
χρόνο χρήσης 

ενέργειας και τον χρόνο χρήσης, και να 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τον εφοδιασμό όλων των 
καταναλωτών ενέργειας με ευφυή 
συστήματα μέτρησης εντός δέκα ετών·

Or. en

Τροπολογία 26
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει
και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά 
προγράμματα για τον εφοδιασμό των 
επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή 
συστήματα μέτρησης», τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον 
χρόνο χρήσης 

8. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
και, κατόπιν διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο, χρηματοδότησης πιλοτικών 
προγραμμάτων για τον εφοδιασμό των 
επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή 
συστήματα μέτρησης», τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον 
χρόνο χρήσης  υπογραμμίζει την ανάγκη 
προώθησης και υποστήριξης της 
βιομηχανίας στις προσπάθειές της σε 
αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 27
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά 
προγράμματα για τον εφοδιασμό των 
επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή 

8. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μια εις βάθος μελέτη 
της τρέχουσας χρήσης των «ευφυών 
συστημάτων μέτρησης» στα νοικοκυριά 
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συστήματα μέτρησης», τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας και 
τον χρόνο χρήσης

με στόχο την προώθηση βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 28
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά 
προγράμματα για τον εφοδιασμό των 
επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή 
συστήματα μέτρησης», τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον 
χρόνο χρήσης 

8. ζητεί τον καθορισμό 
χρονοδιαγράμματος για τον υποχρεωτικό 
εφοδιασμό των επιμέρους καταναλωτών με 
«ευφυή συστήματα μέτρησης», τα οποία 
θα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον 
χρόνο χρήσης  παρατηρεί ότι μία δεκαετία 
αρκεί για την εισαγωγή τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 29
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πρότυπων δελτίων τιμολογίου που θα 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η συγκρισιμότητα αυτών, 
καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά 
στα δικαιώματα των καταναλωτών στους 
ιστοτόπους των εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχονται 
πάγιες πληροφορίες στους λογαριασμούς
από όλους τους προμηθευτές, προκειμένου 
να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα αυτών, καθώς και να 
περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τα 
άτομα στα οποία πρέπει να απευθυνθούν
σε περίπτωση ανάγκης και για τον τρόπο 
υποβολής παραπόνων καθώς και μια 
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ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών·

αναφορά στα δικαιώματα των 
καταναλωτών στους ιστοτόπους των 
εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου· οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον στη 
γλώσσα του εκάστοτε κράτους μέλους 
όπου δραστηριοποιείται ο προμηθευτής 
και των ανεξάρτητων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και οργανώσεων 
καταναλωτών· θα πρέπει να υπάρχει 
επίσης διαφάνεια όσον αφορά το 
συνδυασμένο κόστος σχετικά, για 
παράδειγμα, με την επίτευξη των στόχων 
της ατζέντας για το περιβάλλον και τον 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 30
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πρότυπων δελτίων τιμολογίου που θα 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η συγκρισιμότητα αυτών, 
καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά 
στα δικαιώματα των καταναλωτών στους 
ιστοτόπους των εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 
ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας 
των δελτίων τιμολογίου που θα 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η συγκρισιμότητα αυτών, 
καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά 
στα δικαιώματα των καταναλωτών στους 
ιστοτόπους των εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 
ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·
προτείνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου 
προτύπων δελτίων τιμολογίου βάσει 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. de
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Τροπολογία 31
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πρότυπων δελτίων τιμολογίου που θα 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η συγκρισιμότητα αυτών, 
καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά 
στα δικαιώματα των καταναλωτών στους 
ιστοτόπους των εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 
ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
υποχρεωτικών πρότυπων προσυμβατικών 
και συμβατικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών βάσει 
του χάρτη, που θα παρέχονται από όλους 
τους προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα αυτών, 
καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά 
στα δικαιώματα των καταναλωτών στους 
ιστοτόπους των εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 
ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 32
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. υπογραμμίζει ότι όλοι οι προμηθευτές, 
προκειμένου να αυξήσουν τη συνεισφορά 
τους στους στόχους της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής στρατηγικής και να είναι σε 
θέση οι καταναλωτές να αποφασίσουν 
όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα και τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 
την κατανάλωσή τους σε ενέργεια, θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές τις 
πληροφορίες στα δελτία τιμολογίου 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 33
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
ενιαίο γεωγραφικό σημείο υποβολής 
αιτήσεων ενημέρωσης εκ μέρους των 
καταναλωτών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
ενιαίο γεωγραφικό σημείο υποβολής 
αιτήσεων ενημέρωσης εκ μέρους των 
καταναλωτών, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την πρόσβαση των 
καταναλωτών στις πληροφορίες και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
πληροφορίες είναι σε όσο το δυνατόν 
μικρότερη απόσταση από τον 
καταναλωτή από την άποψη του χώρου, 
του χρόνου, των μέσων και της 
πληρότητας·

Or. en

Τροπολογία 34
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
ενιαίο γεωγραφικό σημείο υποβολής 
αιτήσεων ενημέρωσης εκ μέρους των 
καταναλωτών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
ενιαίο γεωγραφικό σημείο υποβολής 
αιτήσεων ενημέρωσης εκ μέρους των 
καταναλωτών, επί παραδείγματι μέσω 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 35
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτύξει η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κριτήρια 
ποιότητας που θα εφαρμόζονται σε 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
κέντρων κλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της γνώμης ότι στους ιστοτόπους 
των προμηθευτών και των ανεξάρτητων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να 
διατίθεται προσομοιωτής τιμολόγησης· 
υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές οφείλουν 
να ενημερώνονται τακτικά –τουλάχιστον 
κάθε έξι μήνες– για την κατανάλωση 
ενέργειας που πραγματοποιούν·

11. είναι της γνώμης ότι στους ιστοτόπους 
των προμηθευτών και των ανεξάρτητων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να 
διατίθεται προσομοιωτής τιμολόγησης· 
υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές οφείλουν 
να ενημερώνονται τακτικά, για την 
κατανάλωση ενέργειας που 
πραγματοποιούν·

Or. en
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Τροπολογία 37
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι 
υποχρεωμένοι οι προμηθευτές να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 
με τη δημοσίευση αυτού του χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 38
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε 
περιορισμένη χρήση των στοχευμένων 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) 
για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών, καθώς και για το γεγονός 
ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος 
αριθμός κρατών μελών έχει διαμορφώσει 
κάποιου είδους προκαθορισμένο 
κοινωνικό τιμολόγιο· καλεί δε τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν τέτοια 
προκαθορισμένα κοινωνικά τιμολόγια·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η ενεργειακή πενία μπορεί να 
αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα το οποίο 
χρήζει αποφασιστικής αντιμετώπισης στο 
πλαίσιο των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en



AM\718874EL.doc 23/34 PE404.648v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 39
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε 
περιορισμένη χρήση των στοχευμένων 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) 
για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών, καθώς και για το γεγονός 
ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός 
κρατών μελών έχει διαμορφώσει κάποιου 
είδους προκαθορισμένο κοινωνικό 
τιμολόγιο· καλεί δε τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τέτοια προκαθορισμένα 
κοινωνικά τιμολόγια·

12. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
προβεί σε περιορισμένη χρήση των 
στοχευμένων υποχρεώσεων δημόσιας 
υπηρεσίας (ΥΔΥ) για την εξυπηρέτηση 
ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καλεί τα 
κράτη μέλη να εξυπηρετούν τις ευάλωτες 
ομάδες καταναλωτών μέσω πολιτικών 
κοινωνικής αρωγής ή άλλων ισοδύναμων
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 40
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε 
περιορισμένη χρήση των στοχευμένων 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) 
για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών, καθώς και για το γεγονός 
ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός 
κρατών μελών έχει διαμορφώσει κάποιου 
είδους προκαθορισμένο κοινωνικό 
τιμολόγιο· καλεί δε τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τέτοια προκαθορισμένα 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε 
περιορισμένη χρήση των στοχευμένων 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) 
για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών (άτομα με αναπηρία, άτομα 
με χαμηλά εισοδήματα ή κάτοικοι εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών), καθώς και για 
το γεγονός ότι μόνο ένας πολύ 
περιορισμένος αριθμός κρατών μελών έχει 
διαμορφώσει κάποιου είδους 
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κοινωνικά τιμολόγια· προκαθορισμένο κοινωνικό τιμολόγιο· 
καλεί δε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
τέτοια προκαθορισμένα κοινωνικά 
τιμολόγια·

Or. en

Τροπολογία 41
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
κατά των κρατών μελών που δεν έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ΥΔΕ όπως 
αυτές ορίζονται στις οδηγίες 2003/54/ΕΚ 
και 2003/55/ΕΚ·

13. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει 
καθοδήγηση για έναν κοινό προσδιορισμό 
των υποχρεώσεων των δημόσιων 
υπηρεσιών και να εποπτεύει την 
εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών 
των υποχρεώσεων όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα 1 των 
οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 42
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
την έννοια της ενεργειακής πενίας·

Or. en
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Τροπολογία 43
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης στον 
τομέα της ενέργειας τα οποία θα 
αντιμετωπίζουν το ζήτημα της 
ενεργειακής πενίας, και να κοινοποιήσουν
αυτά τα μέτρα στον ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας· ζητεί από τον 
ευρωπαϊκό Οργανισμό να παρακολουθεί 
σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές τα εν 
λόγω μέτρα και να κοινοποιεί τα επιτυχή 
μέτρα μεταξύ αυτών·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης, 
συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών 
στόχων και προθεσμιών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της 
ενεργειακής πενίας, και να υποβάλλουν 
ετήσιες εκθέσεις και να κοινοποιούν αυτά 
τα μέτρα στον ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας· ζητεί από τον ευρωπαϊκό 
Οργανισμό να παρακολουθεί και να 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις, σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρχές σχετικά 
με τα εν λόγω μέτρα και να κοινοποιεί τα
επιτυχή μέτρα μεταξύ αυτών και να 
αξιολογεί την πρόοδο σε σχέση με τους 
στόχους

Or. en

Τροπολογία 44
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπογραμμίζει ότι οι πάροχοι και 
φορείς του δικτύου πρέπει να δρουν με 
υπεύθυνο προς το περιβάλλον τρόπο, 
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια 
για τη διατήρηση των εκπομπών CO2, 
καθώς και την παραγωγή ραδιενεργών 
αποβλήτων, στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα που προβλέπει η εφαρμοστέα
νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 45
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας, στη συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας και άλλες
μορφές ενσωματωμένης παραγωγής, και 
ότι το δικαίωμα των καταναλωτών να 
προβαίνουν σε ενημερωμένη επιλογή υπέρ 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα 
πρέπει να αναγνωριστεί στον χάρτη·
θεωρεί συνεπώς ότι όλοι οι καταναλωτές 
θα πρέπει να ενημερώνονται με 
αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο 
τρόπο σχετικά με τις πηγές ενέργειας που 
υπάρχουν στη διάθεσή τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την ύπαρξη ΕΡΑ στα 
κράτη μέλη, αλλά εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι σήμερα διαθέτουν 
περιορισμένες αρμοδιότητες·

15. υπογραμμίζει την ύπαρξη ΕΡΑ στα 
κράτη μέλη, αλλά εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι σήμερα διαθέτουν 
περιορισμένες αρμοδιότητες· είναι της 
γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ έχουν διά νόμου
επαρκείς αρμοδιότητες και πόρους, και 
ότι τους δίνονται τα κίνητρα για να τα 
χρησιμοποιήσουν·

Or. en
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Τροπολογία 47
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16, περιπτώσεις 2 έως 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εγκρίνουν τα τιμολόγια των δικτύων 
ενέργειας και ενδεχομένως τους 
μηχανισμούς τιμαριθμοποίησης αυτών, 

– να εγκρίνουν τις αρχές για τον 
καθορισμό των χρεώσεων δικτύου ή τα 
πραγματικά τιμολόγια των δικτύων 
ενέργειας και ενδεχομένως τους 
μηχανισμούς τιμαριθμοποίησης αυτών,

– να παρακολουθούν τις τιμές και όλα τα 
συστατικά τους στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μηχανισμών τιμαριθμοποίησης αυτών,

– να παρακολουθούν τις τιμές και όλα τα 
συστατικά τους στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μηχανισμών τιμαριθμοποίησης αυτών,

– να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να 
επιβάλλουν την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους παρόχους,

– να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να 
επιβάλλουν την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους παρόχους, 
τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία 
μετά την πλήρη ελευθέρωση της αγοράς 
και έως ότου αποδειχθεί ότι οι
προμηθευτές παρέχουν και θα συνεχίσουν 
να παρέχουν στους καταναλωτές 
σχετικές, διαφανείς και αμερόληπτες 
πληροφορίες,

– να προστατεύουν τους καταναλωτές από 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να 
συνεργάζονται, εν προκειμένω, με τις 
αρμόδιες αρχές στον τομέα του 
ανταγωνισμού·

– να προστατεύουν τους καταναλωτές από 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να 
συνεργάζονται, εν προκειμένω, με τις 
αρμόδιες αρχές στον τομέα του 
ανταγωνισμού·

– να παρακολουθούν και να υποβάλλουν 
εκθέσεις για τις επιδόσεις των παρόχων 
σε σχέση με τις κοινωνικές υποχρεώσεις
και να διατυπώνουν παρατηρήσεις
σχετικά με τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πρακτικές των βιομηχανιών 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης 
της οικονομικής προσιτότητας για τις 
ομάδες με χαμηλό εισόδημα,
– την ανάγκη ο εκάστοτε προμηθευτής



PE404.648v02-00 28/34 AM\718874EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
να διατηρεί ένα μητρώο των 
καταναλωτών των οποίων η ευημερία θα 
διακυβευθεί από τη διακοπή ή την 
προσωρινή απώλεια εφοδιασμού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας, και να ανταλλάσσει
τα εν λόγω δεδομένα με τις αρμόδιες 
αρχές και υπηρεσίες·
– να γνωστοποιούν το μητρώο στους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
λεπτομερειών επιλεξιμότητας και του 
τρόπου με τον οποίο ένας επιλέξιμος 
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που 
ενεργεί εξ ονόματός του μπορεί να 
διασφαλίσει την εγγραφή,
– να παράσχουν μέτρα και υπηρεσίες 
προκειμένου να διασφαλίσουν έναν 
ασφαλή και συνεχή εφοδιασμό των 
καταναλωτών τους οποίους το μητρώο 
χαρακτηρίζει ως εξαρτώμενους από την 
ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, ή 
των οποίων η ευημερία θα διακυβευθεί 
διαφορετικά από τη διακοπή ή την 
προσωρινή απώλεια της παροχής 
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας,
– να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία του 
παρόχου με τον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, 
διατίθεται σε μέσα και μορφές που 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες 
επικοινωνίας των καταναλωτών, να 
διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
δύνανται να διορίσουν ένα τρίτο μέρος το 
οποίο θα ενεργεί εξ ονόματός τους στην 
επικοινωνία με τον πάροχο, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, 
και να γνωστοποιήσουν τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, 
μορφών και συμφωνιών πληρεξουσίων
στους καταναλωτές,

Or. en



AM\718874EL.doc 29/34 PE404.648v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 48
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. οι ΕΡΑ θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα 
αναγκαία μέσα για την παρακολούθηση 
των προσφορών ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου στην αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να 
διαθέτουν πρόσβαση σε όλα τα 
καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν 
τις τιμές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 
στους όρους και τις προϋποθέσεις των 
συμβάσεων αερίου και τους τύπους 
δεικτών·

17. τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ έχουν όλες τις 
απαραίτητες εξουσίες για την 
παρακολούθηση των προσφορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην 
αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτουν 
πρόσβαση σε όλα τα καθοριστικά στοιχεία 
που διαμορφώνουν τις τιμές, μεταξύ των 
οποίων τουλάχιστον στους όρους και τις 
προϋποθέσεις των συμβάσεων αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και τους τύπους 
δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 49
Zita Pleštinská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
κοινό σημείο υποβολής των παραπόνων 
των καταναλωτών·

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
κοινό σημείο υποβολής των παραπόνων 
των καταναλωτών και να ενθαρρύνουν την 
επίλυση τέτοιων παραπόνων μέσω 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των 
διαφορών·

Or. sk
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Τροπολογία 50
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 
κοινό σημείο υποβολής των παραπόνων 
των καταναλωτών 

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους 
καταναλωτές, ένα κοινό σημείο υποβολής 
οποιουδήποτε τύπου παραπόνων των 
καταναλωτών 

Or. en

Τροπολογία 51
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. τονίζει ότι όλοι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα παροχής
υπηρεσίας, εξέτασης του παραπόνου και 
εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς από 
τον πάροχο υπηρεσιών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
συμπεριλαμβανομένων των ISO 10001, 
ISO 10002 και ISO 10003 και περαιτέρω 
πρότυπα ISO που έχουν θεσπιστεί σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en



AM\718874EL.doc 31/34 PE404.648v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 52
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπισθεί ανεξάρτητος διαμεσολαβητής 
για θέματα ενέργειας, ο οποίος θα είναι 
αρμόδιος για την αποτελεσματική εξέταση 
των παραπόνων

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
διαμεσολαβητές θα έχουν την εξουσία να 
προβαίνουν σε αποτελεσματική εξέταση 
των παραπόνων·

Or. en

Τροπολογία 53
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπισθεί ανεξάρτητος διαμεσολαβητής 
για θέματα ενέργειας, ο οποίος θα είναι 
αρμόδιος για την αποτελεσματική εξέταση 
των παραπόνων

21. σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
θεσπισθεί ανεξάρτητος διαμεσολαβητής 
για θέματα ενέργειας, ο οποίος θα είναι 
αρμόδιος για την αποτελεσματική εξέταση 
των παραπόνων καθώς και την παροχή 
πληροφοριών στους καταναλωτές για 
ενεργειακά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 54
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. τονίζει ότι όλοι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται 
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του δικαιώματος αποζημίωσης μέσω 
συλλογικών αγωγών·

Or. en

Τροπολογία 55
Mia De Vits

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των 
οργανώσεων καταναλωτών για την 
εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού 
δραστηριοποίησης προς επίτευξη υψηλού 
επιπέδου δικαιωμάτων των καταναλωτών 
ενέργειας·

22. αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των 
οργανώσεων καταναλωτών για την 
εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού 
δραστηριοποίησης προς επίτευξη υψηλού 
επιπέδου δικαιωμάτων των καταναλωτών 
ενέργειας· όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις των 
καταναλωτών έχουν επαρκείς πόρους 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε βασικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 56
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των 
οργανώσεων καταναλωτών για την 
εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού 
δραστηριοποίησης προς επίτευξη υψηλού 
επιπέδου δικαιωμάτων των καταναλωτών 
ενέργειας·

22. αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των 
οργανώσεων καταναλωτών για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 57
Nickolay Mladenov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την αειφόρο 
ανάπτυξη των υπηρεσιών ενέργειας· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
οργανώσεων των καταναλωτών και των 
ΕΡΑ στην προώθηση της αειφόρου 
κατανάλωσης εφιστώντας την προσοχή 
τόσο των καταναλωτών όσο και των 
εταιρειών, ιδιαίτερα, στο ενεργειακό 
μίγμα, την κλιματική αλλαγή και την 
επιρροή των καταναλωτών στην 
ανάπτυξη του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 58
Zita Pleštinská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. συνιστά να δοθεί χρηματοδοτική 
στήριξη στις οργανώσεις καταναλωτών 
ούτως ώστε να μπορέσουν να 
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και 
συνεπώς να είναι σε καλύτερη θέση να 
παράσχουν βοήθεια στη νομοθετική 
διαδικασία, στην ενημέρωση και την 
εκπαίδευση των καταναλωτών και στην 
επίλυση των καταναλωτικών διαφορών·

Or. sk
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Τροπολογία 59
Zita Pleštinská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει ότι πρέπει επίσης να 
εξεταστούν η κανονιστική ρύθμιση της 
αγοράς θέρμανσης και το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε αυτόν 
τον τομέα 

Or. sk
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