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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την Επιτροπή αναφέρεται στις αιτιολογήσεις και διευκρινίσεις των υποβληθεισών 
νομοθετικών προτάσεων τροποποίησης στο πλαίσιο της δέσμης της εσωτερικής αγοράς ότι οι 
υφιστάμενες νομικές ρυθμίσεις για την ενεργειακή εσωτερική αγορά - παρά τις 
διαπιστούμενες προόδους - δεν φαίνονται επαρκείς για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς.

Με την "πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 
1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου" πρέπει να 
προσδιοριστούν ως περαιτέρω στόχοι του νομικού πλαισίου:

* ο καθορισμός μη συνιστώντων διάκριση κανόνων για τους όρους πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης,

* η προώθηση της δημιουργίας μιας εύρυθμα λειτουργούσας και διαφανούς 
διαμεθοριακής λιανικής αγοράς καθώς

* η προώθηση της δημιουργίας μιας εύρυθμα λειτουργούσας και διαφανούς αγοράς 
χονδρικού εμπορίου.

Με την παρούσα γνωμοδότηση υποστηρίζεται ρητά η απαίτηση για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η εσωτερική αγορά αποβλέπει στην αύξηση 
της ασφαλείας εφοδιασμού σε προσιτές τιμές. Τα μέσα και οι ρυθμίσεις τις οποίες ωστόσο 
προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν πλήρως.

Πρέπει κυρίως να γίνουν κριτικές παρατηρήσεις όσον αφορά:

* την υποβληθείσα μελέτη επιπτώσεων,

* την εν μέρει ελλείπουσα τήρηση της αρχής της επικουρικότητας,

* το μη συνεπή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών δομών 
καθώς και

* όσον αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων κατευθυντηρίων γραμμών της 
Επιτροπής και της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Χωρίς να παρεμβαίνουμε με δικές μας τροπολογίες, πρέπει να παρατηρηθεί ότι στα ανοικτά 
ζητήματα όσον αφορά το παραδεκτό της μελέτης επιπτώσεων - οι οποίες διατυπώθηκαν ιδίως 
από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - δεν δόθηκε ικανοποιητική 
απάντηση. Σε μελλοντικές προτάσεις νόμου πρέπει να διασφαλιστεί απαραιτήτως ότι οι 
εξετάσεις και αναλύσεις αντέχουν σε μια κριτική παρατήρηση ή ότι η μελέτη επιπτώσεων και 
κατ' αυτόν τον τρόπο η πρόταση της Επιτροπής δεν θα εγκριθεί.

Πρέπει να διαπιστωθεί μια ελλείπουσα τήρηση της αρχής της επικουρικότητας ιδίως όσον 
αφορά τις προταθείσες ρυθμίσεις στον τομέα της λιανικής αγοράς. Η προταθείσα εναρμόνιση 
παρεμβαίνει εκτεταμένα σε τομείς δικαίου οι οποίοι εμπίπτουν στη ρυθμιστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών. Αντί να επιδιώξει μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει η 
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υπόθεση της βελτιωμένης διαμεθοριακής πρόσβασης σε διαφανείς λιανικές αγορές να 
επιτευχθεί με εθνικές ρυθμίσεις. Με τη γνωμοδότηση εισάγεται μια νέα νομοθετική 
υποχρέωση με ρυθμίσεις σε διαφόρους τομείς δικαίου για την προώθηση και διασφάλιση της 
διαμεθοριακής πρόσβασης στους πελάτες.

Ένας περαιτέρω κεντρικός άξονας της προκείμενης γνωμοδότησης είναι η διαμόρφωση των 
προτεινομένων ρυθμίσεων με διαφανέστερο τρόπο όσον αφορά τις δαπάνες και η επίδραση 
στις νέες ευρωπαϊκές δομές για ένα σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. 
Για το σκοπό αυτό διατυπώθηκε μια τροπολογία προς την κατεύθυνση ότι η χρηματοδότηση 
δεν πραγματοποιείται μέσω μη δυνάμενων να ελεγχθούν αυξήσεων των τιμολογίων αλλά 
άμεσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων 
αντικαταστάθηκαν επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με σαφείς απονομές στην επιτροπή, 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τον οργανισμό και το υπό δημιουργία δίκτυο διαχειριστών 
συστήματος μεταφοράς.

Ένας τρίτος άξονας των τροπολογιών που εκπονήθηκαν αποτελεί η διατύπωση νομικών 
ορίων για τη δράση της Επιτροπής. Η έως τώρα διαδικασία η οποία ασκήθηκε στο πλαίσιο 
αυτού του κανονισμού - ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο και ότι αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοστούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
καθορισμένης διαδικασίας - δεν πρέπει να παρεμποδιστεί. Με τις εκπονηθείσες τροπολογίες 
διασφαλίζεται ότι στον τομέα τεχνικών ζητημάτων δημιουργούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την Επιτροπή. Σε τομείς ρύθμισης υψηλού ενδιαφέροντος σε επίπεδο 
κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει ωστόσο να εφαρμόζεται η κανονική νομοθετική διαδικασία. 
Προκειμένου να μην εμποδιστεί η τρέχουσα νομοθετική συζήτηση, πρέπει να δοθεί στην 
Επιτροπή η δυνατότητα να επιφέρει συμπληρώσεις ή να επιδιώξει την έκδοση 
κατευθυντηρίων γραμμών ως τροποποίηση στο νέο κανονισμό σε μια περαιτέρω διαδικασία.

Η γνωμοδότηση έχει επίσης ως στόχο να καταδείξει νέες προσεγγίσεις για μια ταχύτερη 
ανάπτυξη της δυναμικότητας των δικτύων. Ως ένα ουσιαστικό θέμα προκειμένου να 
εξαλειφθούν ταχέως στενώσεις, είναι δυνατόν παράλληλα με μια βελτιωμένη επενδυτική 
δραστηριότητα των διαχειριστών δικτύου να υπάρξουν απλοποιημένες και λιγότερο 
δαπανηρές διαδικασίες χορήγησης αδειών. Προκειμένου να επιτευχθεί βελτιωμένη 
επισκόπηση όσον αφορά την σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάρκεια των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών καθώς και τις με αυτήν συναφείς δαπάνες, αλλά και προκειμένου να αποκλειστούν 
ρυθμίσεις που εμποδίζουν την διαμεθοριακή επέκταση δικτύων, πρέπει να δοθεί στο νέο υπό 
δημιουργία δίκτυο των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς μια ελεγκτική λειτουργία σ' 
αυτόν τον τομέα. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες με τη μορφή βέλτιστων πρακτικών ή 
νομοθετικών ρυθμίσεων για βελτιωμένες προϋποθέσεις πλαίσιο στις διαδικασίες χορήγησης 
αδειών.

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:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο γ (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη επικαιροποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού σε ρυθμό τριετίας θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών χωρίς να παράγει περιττή 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο στ α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) εντός του πρώτου έτους και κατόπιν 
κάθε τρία έτη μια επισκόπηση όσον 
αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών 
έγκρισης στον τομέα του δικτύου, τις 
εθνικές ρυθμίσεις ή τη διαφορετική 
εθνική διαμόρφωση ρυθμίσεων, που 
καθυστερούν, καθιστούν ακριβότερη ή 
παρεμποδίζουν τη διαμεθοριακή 
επέκταση του δικτύου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη συμπλήρωση του σημείου στα) πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα ότι η διαμεθοριακή 
επέκταση δικτύου παρεμποδίζεται λόγω διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα των 
διαδικασιών έγκρισης. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι αναγκαίες λύσεις ή να επιτευχθούν με 
την επισήμανση βελτιώσεων βέλτιστης πρακτικής, είναι αναγκαίος ένας έλεγχος της 
υφισταμένης κατάστασης. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 5 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη επικαιροποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού σε ρυθμό τριετίας θα χρησιμεύσει 
στην διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών χωρίς την παραγωγή περιττής γραφειοκρατίας.

Με τη συμπλήρωση του άρθρου 2γ παράγραφος 1, στοιχείο στα) πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
πρόβλημα ότι η διαμεθοριακή επέκταση δικτύου εμποδίζεται λόγω διαφορετικών εθνικών 
ρυθμίσεων στον τομέα της διαδικασίας έγκρισης. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι αναγκαίες 
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λύσεις ή να επιτευχθούν με την επισήμανση βελτιώσεων βέλτιστης πρακτικής, είναι αναγκαίος 
ένας έλεγχος της υφισταμένης κατάστασης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2γ, παράγραφος 6 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ρύθμισης για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 9.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 3, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία πρέπει να διασφαλιστεί μια σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου του κανονισμού στις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 9..

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ε, παράγραφος 4 α (νέα)  (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο όταν προτίθεται να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 2ε παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τη δραστηριοποίηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 2ε, παράγραφος 3 του 
κανονισμού συνάγεται ότι το δίκτυο των διαχειριστών δικτύου μεταφοράς, το οποίο 
χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους, δεν εκπληροί στο απαραίτητο μέτρο τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
ενημερωθούν σχετικά εκτεταμένα προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές .
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2ζ  (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 2η, παράγραφος 3  (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Άρθρο 6 γ (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6γ
Περιορισμός της δημοσιοποίησης 

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Άρθρο 8α, υποπαράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εν λόγω κανόνες σχεδιάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν και να 
διασφαλίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση
σε πελάτες. Οι κανόνες πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μετά από επανεξέταση 
από τις ρυθμιστικές αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο ζ (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de



PE400.563v01-00 12/14 PA\705318EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο η (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1(Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στην τακτική διαδικασία 
πρέπει να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί σε ενδεχομένως αναγκαίες προσαρμογές. Η Επιτροπή 
χαρακτηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του 
κανονισμού, και για το λόγο αυτόν πρέπει αυτές να καθοριστούν και στο πλαίσιο του 
κανονισμού. Η Επιτροπή είναι ελεύθερη να υποβάλλει στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας 
αναγκαίες συμπληρώσεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1775/2005)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στην τακτική διαδικασία 
πρέπει να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή πρέπει να περιοριστεί σε ενδεχομένως αναγκαίες προσαρμογές. Η Επιτροπή 
χαρακτηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του 
κανονισμού, και για το λόγο αυτόν πρέπει αυτές να καθοριστούν και στο πλαίσιο του 
κανονισμού. 
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