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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για μια τρίτη νομοθετική δέσμη σε σχέση με τη νομική 
ελευθέρωση του τομέα της ενέργειας, επικεντρώνεται στην ενοποίηση και την ολοκλήρωση 
μιας ανταγωνιστικής, διαφανούς, αλληλέγγυας και αμερόληπτης αγοράς ενέργειας στην ΕΕ. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, όλα τα εμπόδια θα πρέπει αν εξετασθούν με προσοχή, 
από όλους τους εμπλεκόμενους, και να αφαιρεθούν, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 
ενοποίησης και εναρμόνισης.

Οι έννοιες του "ιδιοκτησιακού διαχωρισμού" και του "ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος" 
ως εναλλακτικής λύσης, αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος του 
ανταγωνισμού και στη μείωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και στην ευχερέστερη είσοδο 
νέων φορέων στην αγορά, μια δέσμη παραγόντων που είναι απαραίτητη για να αντλήσουν 
όφελος οι καταναλωτές και οι οικονομίες. Οι λύσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά νομικά πλαίσια των 27 κρατών μελών και τα εμπόδια που 
δημιουργεί η κατάσταση αυτή, και να βασίζονται σε δεδομένα που μπορούν να επαληθευθούν 
εμπειρικά. Ακόμη, θα πρέπει να προωθηθούν λύσεις που θα βελτιώνουν την διαπεριφερειακή 
συνεργασία, καθώς και τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των επενδύσεων. Για τη βέλτιστη 
χρήση της υποδομής και της ικανότητας διασύνδεσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι νέες επενδύσεις στο δίκτυο εξαρτώνται σημαντικά από το 
χαρτοφυλάκιο των παλαιότερων επενδύσεων. 

Η πρόταση κανονισμού για ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας πρέπει να είναι πιο 
ισορροπημένη όσον αφορά τη μη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της αγοράς, ώστε να 
μην αποδειχθεί αντιπαραγωγική και βλάψει τόσο τη ρευστότητα της αγοράς, όσο και τις 
επενδυτικές προθέσεις. Οι μηχανισμοί ελέγχου βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, αν λάβουμε 
υπόψη τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που έχει τεθεί σε ισχύ τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς 
της αγοράς, αλλά να ελέγχουν αποτελεσματικά το κόστος για τις επιχειρήσεις, προς όφελος 
των καταναλωτών· Η σύνταξη εκθέσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων ενδέχεται να είναι 
ωφέλιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, καθώς και για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας. 

Είναι αναγκαία η θέσπιση κανόνων για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και την εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και για να εξασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία τους σε εθνικό επίπεδο.

Η αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει την πρόβλεψη της 
πλήρους ανεξαρτησίας των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ), στο πλαίσιο της 
διαδικασίας για την εξασφάλιση ελεύθερης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης όλων των 
φορέων της αγοράς στο δίκτυο. Έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι 
δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ΔΣΜ. 

Επιπλέον, είναι αναγκαία μια στενότερη συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ). Η επέκταση ή 
βελτίωση της διασυνοριακής υποδομής, καθώς και η περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
αγορών ενέργειας, μπορεί να επιτευχθεί σε μια τέτοια βάση συντονισμού των σημερινών και 
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των μελλοντικών επενδύσεων, ώστε οι περιφερειακές αγορές να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
ομοιομορφία. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα έσοδα από τη διαχείριση συμφόρησης χρησιμοποιούνται 
κυρίως για τη μείωση των τιμών σε εθνικό επίπεδο. Ενδέχεται, λοιπόν, οποιαδήποτε αλλαγή 
στη διαδικασία αυτή να οδηγήσει στην εκτίναξη των τιμών στο δίκτυο. 

Κατά τη λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι, σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει έλλειψη κατανομής της δυναμικότητας παραγωγής. Εάν 
σχεδιασθεί ένα έξυπνο σύστημα κατανομής της δυναμικότητας, θα μπορούσαν να 
εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι που αλλιώς θα έπρεπε να διατεθούν για την ενίσχυση του 
δικτύου. Έτσι, ίσως λυθεί το πρόβλημα των συμφορήσεων και οι εθνικές οικονομίες 
μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια βιωσιμότερη ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εκδίδει:

1. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας :

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προσφέρει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο ΕΔΔΣΜ όταν προβλέπει ότι αυτό θα 
εγκρίνει τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες. Ωστόσο, πριν τους εγκρίνει, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί 
επαρκώς υπόψη οι θέσεις των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

                                               
1
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(α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

(α) προετοιμάζει και προτείνει τεχνικούς 
και εμπορικούς κώδικες στα πεδία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, μετά από 
διαβούλευση με τους παράγοντες της 
αγοράς·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προσφέρει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο ΕΔΔΣΜ όταν προβλέπει ότι αυτό θα 
εγκρίνει τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες. Ωστόσο, πριν τους εγκρίνει, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί 
επαρκώς υπόψη οι θέσεις των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο (β) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

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

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προσφέρει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο ΕΔΔΣΜ όταν προβλέπει ότι αυτό θα 
εγκρίνει τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες. Ωστόσο, πριν τους εγκρίνει, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί 
επαρκώς υπόψη οι θέσεις των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

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

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προσφέρει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο ΕΔΔΣΜ όταν προβλέπει ότι αυτό θα 
εγκρίνει τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες. Ωστόσο, πριν τους εγκρίνει, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί 
επαρκώς υπόψη οι θέσεις των παραγόντων της αγοράς.
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Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

(ζ) κανόνες για την εμπορία· (ζ) κανόνες για την εμπορία όσον αφορά το 
δίκτυο·

Αιτιολόγηση

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΔΔΣΜ η διαμόρφωση, π.χ., εναρμονισμένων συμβάσεων 
εμπορίας.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 5 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

5. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα στα δίκτυα το οποίο 
καλύπτει όλη την Κοινότητα. Το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μοντελοποίηση 
του ενοποιημένου δικτύου, ανάπτυξη 
σεναρίων, έκθεση για την επάρκεια της 
παραγωγής και εκτίμηση της 
ανατακτικότητας του συστήματος. Το
επενδυτικό πρόγραμμα βασίζεται, 
τουλάχιστον, στα εθνικά επενδυτικά 
προγράμματα, σε περιφερειακά επενδυτικά 
προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 2η, 
παράγραφος 1, και στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα 
επισημαίνονται ελλείψεις επενδύσεων, ιδίως 
όσον αφορά τη διασυνοριακή δυναμικότητα.

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων στα δίκτυα που θα δημοσιευθεί από το ΕΔΔΣΜ 
πρέπει να αναφέρεται και στην περιφερειακή διάσταση της αγοράς.

Τροπολογία 7
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ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για να συμβάλλουν 
στην εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1.
Ειδικότερα, προσφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με τα αναπτυξιακά σχέδιά τους, 
δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα και εξετάζουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων με βάση το 
περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός του επενδυτικού σχεδιασμού ως βασικός άξονας της στρατηγικής. Στο πλαίσιο 
ων δραστηριοτήτων σχεδιασμού, θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναβάθμισης των 
υπαρχουσών διασυνδέσεων.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2η, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν κοινές υπηρεσίες και 
λειτουργικές διευθετήσεις ώστε να 
διευκολύνεται η καλή λειτουργία και να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση του 
δικτύου και προωθούν την ανάπτυξη 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τη 
διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας, 
καθώς και μελλοντικών εξαγωγών 
ενέργειας, μέσω σιωπηρών και ρητών 
δημοπρασιών, ανοικτών σε όλους τους 
επιλέξιμους παράγοντες της αγοράς, και 
την ενοποίηση μηχανισμών εξισορρόπησης 
και εφεδρικής ισχύος.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στη δυναμικότητα διασύνδεσης πρέπει να βελτιστοποιηθεί, με ετήσιες, μηνιαίες και 
ημερήσιες συνοριακές δημοπρασίες. Θα αντιμετωπισθούν έτσι οι περιορισμοί που οφείλονται 
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στον μεγάλο όγκο του ρεύματος που διέρχεται από τις διασυνδέσεις.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2η, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

3. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 
περιφερειακές συνεργασίες είναι δυνατόν να
ορίζεται από την Επιτροπή. Το εν λόγω 
μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

3. Η περιφερειακή συνεργασία δεν πρέπει 
να περιορίζεται στη γεωγραφική περιοχή 
που καλύπτουν οι οριζόμενες από την 
Επιτροπή περιφερειακές συνεργασίες. Το εν 
λόγω μέτρο, που προβλέπεται για την 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

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

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στη δυναμικότητα διασύνδεσης πρέπει να βελτιστοποιηθεί, με ετήσιες, μηνιαίες και 
ημερήσιες συνοριακές δημοπρασίες. Θα αντιμετωπισθούν έτσι οι περιορισμοί που οφείλονται 
στον μεγάλο όγκο του ρεύματος που διέρχεται από τις διασυνδέσεις. Ο περιορισμός του 
γεωγραφικού εύρους θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια στην ελεύθερη εμπορία του 
ηλεκτρισμού, εντός της επιδιωκόμενης ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

Άρθρο 5, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

4. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με την 
προβλεπόμενη και την τρέχουσα ζήτηση, 
την διαθεσιμότητα και την πραγματική 
χρήση της παραγωγής και των πάγιων 
στοιχείων φορτίου, τη διαθεσιμότητα και 
την αξιοποίηση του δικτύου και των 
διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης και
την εφεδρική δυναμικότητα.

4. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με την 
προβλεπόμενη και την τρέχουσα ζήτηση, 
την διαθεσιμότητα και την πραγματική 
χρήση της παραγωγής και των πάγιων 
στοιχείων φορτίου, τη διαθεσιμότητα και 
την αξιοποίηση του δικτύου και των 
διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης και 
την εφεδρική δυναμικότητα. Ωστόσο, τα 
μεμονωμένα στοιχεία σχετικά με τους 
φορείς ηλεκτροπαραγωγής και τα φορτία, 
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παραμένουν εμπιστευτικά. Στοιχεία 
σχετικά με το δίκτυο μεταφοράς δεν 
δημοσιεύονται, εάν αυτό επιβάλλεται για 
την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Αιτιολόγηση

Είναι πρακτικά αδύνατο να τηρούνται όλα τα δεδομένα οποία είναι αναγκαία για να 
επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις κατανομής φορτίου και η συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών κατά τις προσφορές στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η 
προτεινόμενη διάταξη θα μεταχειριζόταν διαφορετικά τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και τους 
ανεξάρτητους εμπόρους, αφού θα ζητούσε μόνο από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής να τηρούν 
στη διάθεση των ρυθμιστικών αρχών τις αναγκαίες πληροφορίες για την επαλήθευση της 
συμπεριφοράς τους στα χρηματιστήρια  ηλεκτρικής ενέργειας και των επιχειρησιακών 
αποφάσεων κατανομής. Μια τέτοια ανόμοια μεταχείριση δεν φαίνεται δικαιολογημένη. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

Άρθρο 5, παράγραφος 6 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων μία 
έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 250 
MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί πέντε 
έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα ανά μονάδα τα 
οποία είναι αναγκαία για να επαληθεύονται 
όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις 
κατανομής φορτίου και η συμπεριφορά 
των ανταγωνιστών κατά τις προσφορές 
στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, 
τις δημοπρασίες για δυναμικότητα
διασύνδεσης, τις αγορές εφεδρικής ισχύος 
και τις εξωχρηματιστηριακές (OTC) 
αγορές. Στις ανά μονάδα και ανά ώρα 
καταχωρούμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
δεδομένα σχετικά με τη διαθέσιμη 
δυναμικότητα παραγωγής και τις 
δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αυτών των δεσμευμένων εφεδρειών σε 
κάθε μονάδα, τη χρονική στιγμή που 

6. Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 
εκμεταλλεύονται μονάδες εκ των οποίων μία 
έχει εγκαταστημένη ισχύ τουλάχιστον 250 
MW τηρούν στη διάθεση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, της εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού και της Επιτροπής, επί πέντε 
έτη, όλα τα ωριαία δεδομένα για όλες τις 
μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ 
τουλάχιστον 250 MWe. Στις ανά μονάδα και 
ανά ώρα καταχωρούμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται τα δεδομένα σχετικά με τη 
διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής και τις 
δεσμευμένες με συμβάσεις εφεδρείες.
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πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και τη 
χρονική στιγμή της παραγωγής.»

Αιτιολόγηση

Είναι πρακτικά αδύνατο να τηρούνται όλα τα δεδομένα οποία είναι αναγκαία για να 
επαληθεύονται όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις κατανομής φορτίου και η συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών κατά τις προσφορές στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η 
προτεινόμενη διάταξη θα μεταχειριζόταν διαφορετικά τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και τους 
ανεξάρτητους εμπόρους, αφού θα ζητούσε μόνο από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής να τηρούν 
στη διάθεση των ρυθμιστικών αρχών τις αναγκαίες πληροφορίες για την επαλήθευση της 
συμπεριφοράς τους στα χρηματιστήρια  ηλεκτρικής ενέργειας και των επιχειρησιακών 
αποφάσεων κατανομής. Μια τέτοια ανόμοια μεταχείριση δεν φαίνεται δικαιολογημένη. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, εισαγωγικό μέρος (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

"6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, κατά σειρά προτεραιότητας:

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την 
κατανομή δυναμικότητας διασύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, χωρίς σειρά προτεραιότητας:

Αιτιολόγηση

Σήμερα, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς χρησιμοποιούν τα έσοδα από τη διαχείριση 
συμφόρησης κυρίως για τη μείωση των τιμών σε εθνικό επίπεδο. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 
διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην εκτίναξη των τιμών στο δίκτυο.

Επιπλέον, αν υποχρεωθούν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να χρηματοδοτούν τις νέες 
δυναμικότητες διασύνδεσης με τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς, αυτό θα τους εμποδίσει να 
επιτύχουν την κατάλληλη απόδοση των επενδύσεών τους. Αλλά, σε αυτή την περίπτωση, οι 
Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς δεν θα έχουν κίνητρα για την ανάπτυξη νέων 
δυναμικοτήτων διασύνδεσης. Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την οδηγία 2005/89 (Ασφάλεια 
του εφοδιασμού), άρθ. 6, παράγρ. 1α.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, στοιχείο (β)α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

(βα) ως έσοδο που θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από τις ρυθμιστικές αρχές όταν 
εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον 
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υπολογισμό των τιμολογίων του δικτύου 
και/ή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο 
τροποποίησης των τιμών.

Αιτιολόγηση

Σήμερα, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς χρησιμοποιούν τα έσοδα από τη διαχείριση 
συμφόρησης κυρίως για τη μείωση των τιμών σε εθνικό επίπεδο. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 
διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην εκτίναξη των τιμών στο δίκτυο. 

Επιπλέον, αν υποχρεωθούν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς να χρηματοδοτούν τις νέες 
δυναμικότητες διασύνδεσης με τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς, αυτό θα τους εμποδίσει να 
επιτύχουν την κατάλληλη απόδοση των επενδύσεών τους. Αλλά, σε αυτή την περίπτωση, οι 
Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς δεν θα έχουν κίνητρα για την ανάπτυξη νέων 
δυναμικοτήτων διασύνδεσης. Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την οδηγία 2005/89 (Ασφάλεια 
του εφοδιασμού), άρθ. 6, παράγρ. 1α.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

(α) η επένδυση εντείνει τον ανταγωνισμό 
στην προμήθεια ηλεκτρισμού· 

(α) η επένδυση εντείνει τον ανταγωνισμό 
στην προμήθεια ηλεκτρισμού· βελτιώνει 
επίσης την περιφερειακή σταθερότητα με 
την προσφορά νέων δυνατοτήτων 
μεταφοράς, τόσο για τις αναπτυσσόμενες 
αγορές, όσο και για τις ελλειμματικές 
αγορές που θα εξυπηρετούνται με ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμοί στη 
μεταφορά ενδέχεται να οφείλονται στη 
διάταξη του συγκεκριμένου δικτύου, που 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως 
σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και/ή 
την καλύτερη συντήρησή του·

Αιτιολόγηση

Εξισορρόπηση μεταξύ ισχύος και επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1; ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 7α, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1228/2003)

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

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

να λειτουργούν εύρυθμα και με διαφάνεια, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ρόλοι 
και οι αρμοδιότητες των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των επιχειρήσεων 
προμήθειας και των πελατών και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, άλλων συμμετεχόντων στην 
αγορά, καθορίζονται στις συμβατικές 
ρυθμίσεις, όπου περιλαμβάνονται οι 
συμφωνίες διανομής, μίσθωσης ή 
ενοικίασης του συστήματος μεταφοράς, 
τον ομοιόμορφο τρόπο εμπορίας, τις 
στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ γειτονικών 
χωρών, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, 
περιλαμβανομένων των προβλέψεων όσον 
αφορά τη μεταβολή των τιμών σε 
περίπτωση κλεισίματος εγκαταστάσεων ή 
μονάδων, τους κανόνες ανταλλαγής 
δεδομένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα 
δεδομένων και την ευθύνη των μετρήσεων. 
Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, 
στοχεύουν στην εναρμόνιση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε πελάτες και 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών 
αρχών.

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι είναι βασισμένες στην αγορά, είναι ευέλικτες ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται 
σε συγκεκριμένες συνθήκες στην αγορά και προβλεπόμενες εξελίξεις, ενώ συμβάλλουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, στη διαφάνεια της δραστηριότητας και στην υπευθυνότητα των 
φορέων.  Η εναλλακτική χρήση των δυνατοτήτων άλλων εγκαταστάσεων θα μπορούσε να 
εξετασθεί για την εξασφάλιση αποδοτικού και ασφαλούς εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια στη 
διάρκεια των περιόδων μέγιστης ζήτησης. 
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