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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος Κανονισμός τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 για την
πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (COM(2007)532). Η πρόταση αυτή 
αποτελεί μέρος της «ενεργειακής δέσμης» («Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου της ΕΕ: τρίτη νομοθετική δέσμη») που πρότεινε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2007. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τη δέσμη σε γενικές γραμμές. Η δέσμη είναι πολύ 
σημαντική για την ολοκλήρωση των συνεχιζομένων διαδικασιών ελευθέρωσης στους τομείς
της ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας έτσι μια πραγματική, 
διαφανή και ανοικτή εσωτερική αγορά.

Μολονότι ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την ενεργειακή δέσμη, πιστεύει ότι είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σε 
ορισμένες χώρες τα αποτελέσματα της δεύτερης ενεργειακής δέσμης ακόμη αναμένονται 
καθόσον δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί ή επιβληθεί ορθά. Συνεπώς, είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθούν εναρμονισμένα κριτήρια διαχωρισμού της ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις (ορισμένα για 50 
έτη) γεγονός που περιπλέκει επιπλέον και τους στόχους του διαχωρισμού. Τέλος, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης δεν είναι πεπεισμένος ότι ο διαχωρισμός θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών 
και, κατά συνέπεια, θα έχει κάποια οφέλη για τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες με βάση 
τις κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές:

 Η αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη 
διασφάλιση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, όπου η βάση της συνεργασίας θα είναι η διασφάλιση της 
αποδοτικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας και της διαφάνειας της ευρωπαϊκής 
αγοράς φυσικού αερίου. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι πολύ 
σημαντικό τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εποπτεύσουν τους διαχειριστές 
συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Πιστεύει επίσης ότι η συνεργασία στο πλαίσιο 
των συστημάτων μεταφοράς δεν προϋποθέτει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
δικτύου από την παραγωγή και τον εφοδιασμό. Το δίκτυο μεταφοράς μπορεί εύκολα 
να καταστεί αποτελεσματικό χωρίς διαχωρισμό της ιδιοκτησίας σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη.

 Επιπλέον, υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των αγορών φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα. Η εφαρμογή 
περαιτέρω μέτρων διαχωρισμού για τον τομέα του φυσικού αερίου δεν είναι μια απλή
διαδικασία και είναι απαραίτητο να υπάρξουν εξειδικευμένες λύσεις, ούτως ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα του φυσικού 
αερίου.

 Η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα αποτελεί 
κομβικό ζήτημα για τον συντάκτη γνωμοδότησης. Επίσης ο συντάκτης 
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γνωμοδότησης υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς φυσικού αερίου κατά τη φάση εκπόνησης του έργου του, πρέπει να
διαβουλεύεται με τους εμπλεκόμενους φορείς με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Ο
συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη 
των καταναλωτών και των οργανώσεων των καταναλωτών καθόσον αποτελούν 
σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς, στον βαθμό που είναι και οι τελικοί οικιακοί 
χρήστες.

 Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι η ασφάλεια του 
εφοδιασμού είναι σημαντικό στοιχείο προκειμένου να αποφευχθούν διακυμάνσεις 
των τιμών και, κατά συνέπεια, να εξαλειφθεί η ανασφάλεια των τιμών που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Η ασφάλεια του εφοδιασμού, σε 
συνδυασμό με άλλα μέτρα, μπορεί να επιτευχθεί με την αποτροπή της συγκέντρωσης 
της αγοράς και τη διασφάλιση μιας πραγματικής και ανοιχτής αγοράς εμπορίας 
ενέργειας.

 Κατά συνέπεια, κατά την άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης ένα ακόμη κομβικό 
στοιχείο είναι το θέμα της διασφάλισης ανοιχτών εγκαταστάσεων ΥΦΑ και 
αποθήκευσης με ανοιχτή πρόσβαση στους νεοεισερχόμενους. Η διαφάνεια των 
πληροφοριών όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και των δυνατοτήτων αποθήκευσης 
είναι σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί μια εσωτερική αγορά εμπορίας 
ενεργείας. Αυτό θα διασφαλίσει την επικράτηση δίκαιων τιμών και μιας πραγματικά 
ανοιχτής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Η κοινοποίηση των πληροφοριών 
πρέπει να εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές.

 Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας 
δημόσιος, επικαιροποιημένος ευρωπαϊκός «χάρτης πορείας» για όλους τους 
ευρωπαϊκούς αγωγούς φυσικού αερίου και η Επιτροπή πρέπει να τον δημοσιεύει και 
να τον επικαιροποιεί. Θα υπάρχει έτσι μια συνολική εποπτεία όλων των υφισταμένων 
και μελλοντικών περιφερειακών αγωγών στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η διαφάνεια και η καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τις «ενεργειακές τρύπες» 
(έλλειψη αγωγών ή συνδέσεων) και να προταθούν ενδεχόμενες νέες διασυνοριακές 
συνδέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο δικτυακός σχεδιασμός στην Ευρώπη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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

                                               
1 ΕΕ C  , σελ.
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Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Στόχοι της εσωτερικής αγοράς αερίου, η 
οποία υλοποιείται σταδιακά από το 1999, 
είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε 
όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, πολίτες ή 
επιχειρήσεις, η παροχή νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών και η αύξηση 
των διασυνοριακών συναλλαγών, ώστε να 
επιτευχθούν κέρδη αποδοτικότητας, 
ανταγωνιστικές τιμές, υψηλότερα πρότυπα 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ασφάλεια του εφοδιασμού 
και στην αειφορία.

(1) Στόχοι της εσωτερικής αγοράς αερίου, η 
οποία υλοποιείται σταδιακά από το 1999, 
είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε 
όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, πολίτες ή 
επιχειρήσεις, η παροχή νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών και η αύξηση 
των διασυνοριακών συναλλαγών, ώστε να 
επιτευχθούν κέρδη αποδοτικότητας, 
ανταγωνιστικές τιμές, υψηλότερα πρότυπα 
παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσβαση όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων ατόμων,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού και στην αειφορία.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε προσιτό φυσικό αέριο για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα είναι πολύ 
σημαντική.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη» 1 τονίσθηκε η 
σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες 
αερίου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας 2 και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)»3

κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη» 4 τονίσθηκε η 
σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες 
αερίου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις προοπτικές για 
την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας 5 και η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 
ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση)»6

κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
                                               
1 COM 2007/1.
2 COM (2006) 841.
3 SEC (2006) 1724.
4 COM 2007/1.
5 COM (2006) 841.
6 SEC (2006) 1724.
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μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για 
την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για 
την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας, αποτελεσματικής και 
ανοικτής εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και ανοικτή εσωτερική αγορά και όχι 
απλώς μια εύρυθμη αγορά. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια αγορά που να είναι ανοικτή στους 
νεοεισερχόμενους και να υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός για όλους τους 
συμμετέχοντες.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Συγκεκριμένα, απαιτείται ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ 
των τεχνικών και μεταξύ των εμπορικών 
κωδίκων για την παροχή και την διαχείριση 
αποτελεσματικής πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμένος και επαρκώς 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η
τεχνικώς ορθή εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς στην Κοινότητα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και να 
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση καθώς και 
η έρευνα και καινοτομία, ιδίως για την 
εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει 
να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους 
σύμφωνα με τους εν λόγω τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες. 

(6) Συγκεκριμένα, απαιτείται ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου σταδιακά να εξασφαλιστεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ 
των τεχνικών και μεταξύ των εμπορικών 
κωδίκων για την παροχή και την διαχείριση 
αποτελεσματικής και διαφανούς πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμένος και επαρκώς 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η 
τεχνικώς ορθή εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς στην Κοινότητα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και να 
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση καθώς και 
η έρευνα και καινοτομία, ιδίως για την 
εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει 
να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους 
σύμφωνα με τους εν λόγω τεχνικούς και 
εμπορικούς κώδικες. 

Αιτιολόγηση

Η διαφανής πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς διαμέσου των συνόρων έχει κομβική σημασία για 
την ανάπτυξη αποτελεσματικής και ανοιχτής αγοράς. Η έλλειψη διαφανούς πρόσβασης μπορεί 
να δημιουργήσει εμπόδια και να έχει επιπτώσεις στο επίπεδο του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 4
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου μεταφοράς αερίου 
και να παρέχεται η δυνατότητα 
διασυνοριακού εμπορίου και προμήθειας 
αερίου στους πελάτες λιανικής σε όλη την 
Ευρώπη, πρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
αερίου. Τα καθήκοντά του πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς και η μέθοδος εργασίας
του πρέπει να εξασφαλίζει 
αποτελεσματικότητα, 
αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια. 
Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη πρόοδος 
σε περιφερειακό επίπεδο, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να 
συγκροτήσουν περιφερειακές δομές 
ενταγμένες στη συνολική δομή συνεργασίας, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα 
αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο 
συνάδουν με τους κώδικες και τα 
επενδυτικά προγράμματα σε επίπεδο 
Κοινότητας. Η συνεργασία εντός των εν 
λόγω περιφερειακών δομών προϋποθέτει 
αποτελεσματικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων δικτύου από τις 
δραστηριότητες παραγωγής και 
προμήθειας, χωρίς τον οποίο η 
περιφερειακή συνεργασία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ενέχει τον κίνδυνο αντιανταγωνιστικής 
συμπεριφοράς.

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου μεταφοράς αερίου 
και να παρέχεται η δυνατότητα 
διασυνοριακού εμπορίου και προμήθειας 
αερίου στους πελάτες λιανικής σε όλη την 
Ευρώπη, πρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
αερίου. Τα καθήκοντά του πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς και η μέθοδος εργασίας 
του πρέπει να εξασφαλίζει 
αποτελεσματικότητα, 
αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια. 
Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη πρόοδος 
σε περιφερειακό επίπεδο, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς πρέπει να 
συγκροτήσουν περιφερειακές δομές 
ενταγμένες στη συνολική δομή συνεργασίας, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα 
αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο 
συνάδουν με τους κώδικες και τα 
επενδυτικά προγράμματα σε επίπεδο 
Κοινότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να
προωθούν τη συνεργασία σε περιφερειακό 
επίπεδο και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματικότητα του δικτύου στο 
επίπεδο αυτό.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση από τα κράτη μέλη της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και η υποχρέωση 
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του δικτύου είναι πολύ σημαντική συνιστώσα για τη 
διασφάλιση μιας πραγματικής εσωτερικής διασυνοριακής αγοράς και συνεργασίας. Επιπλέον, ο 
αποτελεσματικός διαχωρισμός της ιδιοκτησίας δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση της περιφερειακής συνεργασίας. Συνεργασία μπορεί να υπάρξει και να είναι 
αποτελεσματική χωρίς διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 A (νέα)
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(8a) Όσον αφορά τη διαδικασία 
διαβούλευσης, οι καταναλωτές και οι 
οργανώσεις των καταναλωτών πρέπει να 
έχουν πιο αποφασιστική και ενεργό 
συμμετοχή στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
ιδίως κατά την κατάρτιση των τεχνικών 
κωδίκων και των κωδίκων της αγοράς,
καθώς και του ετήσιου προγράμματος
εργασιών του.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές και οι οργανώσεις των καταναλωτών πρέπει διατυπώνουν τις απόψεις τους 
κατά την διαδικασία διαβούλευσης, καθόσον αποτελούν σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς, 
και τους τελικούς οικιακούς χρήστες.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 A (νέα)

(9a) Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε ολόκληρο το δίκτυο αγωγών 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η Επιτροπή 
πρέπει να καταρτίσει, να κοινοποιεί και να 
επικαιροποιεί έναν «χάρτη πορείας»  για το 
δίκτυο φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Στον
εν λόγω χάρτη πορείας πρέπει να 
περιληφθούν όλοι οι αγωγοί και οι 
ενδεχόμενες περιφερειακές συνδέσεις.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει, να κοινοποιεί και να επικαιροποιεί έναν «χάρτη πορείας»  
για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στον οποίο πρέπει να περιληφθούν και οι 
ενδεχόμενες περιφερειακές συνδέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια, καλύτερη 
ενημέρωση όσον αφορά τις «ενεργειακές τρύπες» (έλλειψη αγωγών ή συνδέσεων) και να 
υπάρχει δυνατότητα πρότασης πιθανών νέων διασυνοριακών συνδέσεων.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η παρακολούθηση της αγοράς τα 
τελευταία χρόνια από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή 
κατέδειξε ότι δεν επαρκούν οι ισχύουσες 
απαιτήσεις διαφάνειας και οι ισχύοντες 

(11) Η παρακολούθηση της αγοράς τα 
τελευταία χρόνια από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή 
κατέδειξε ότι δεν επαρκούν οι ισχύουσες 
απαιτήσεις διαφάνειας και οι ισχύοντες 



PA\706972EL.doc 9/15 PE400.706v01-00

EL

κανόνες για την πρόσβαση στην υποδομή. κανόνες για την πρόσβαση στην υποδομή, 
προκειμένου να διασφαλίσει μια
πραγματική, ανοικτή και αποτελεσματική
εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Για να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν πρέπει να 
είναι βέβαιοι ότι είναι δυνατόν να 
επιβληθούν κυρώσεις για καταχρηστική 
συμπεριφορά. Πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να 
ερευνούν αποτελεσματικά ισχυρισμούς για 
χειραγώγηση της αγοράς. Κατά συνέπεια, 
είναι αναγκαία η πρόσβαση των αρμοδίων 
αρχών στα δεδομένα που παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με επιχειρησιακές 
αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις 
προμήθειας. Στην αγορά αερίου, όλες αυτές 
οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους 
διαχειριστές συστημάτων ως κρατήσεις 
δυναμικότητας, ορισμοί δυναμικότητας και 
πραγματοποιηθείσες ροές. Οι διαχειριστές 
συστημάτων πρέπει να διατηρούν αυτές τις 
πληροφορίες στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

(13) Για να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν πρέπει να 
είναι βέβαιοι ότι είναι δυνατόν να 
επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις για 
καταχρηστική συμπεριφορά. Πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές 
να ερευνούν αποτελεσματικά ισχυρισμούς 
για χειραγώγηση της αγοράς. Κατά 
συνέπεια, είναι αναγκαία η πρόσβαση των 
αρμοδίων αρχών στα δεδομένα που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
επιχειρησιακές αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας. Στην αγορά 
αερίου, όλες αυτές οι αποφάσεις 
κοινοποιούνται στους διαχειριστές 
συστημάτων ως κρατήσεις δυναμικότητας, 
ορισμοί δυναμικότητας και 
πραγματοποιηθείσες ροές. Οι διαχειριστές 
συστημάτων πρέπει να διατηρούν αυτές τις 
πληροφορίες στην ευκόλως προσβάσιμη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι 
αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τακτικά τη 
συμμόρφωση των διαχειριστών του 
συστήματος προς τους κανόνες.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού και να εποπτεύουν ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού συμμορφώνονται 
προς τους κανόνες, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αμερόληπτη, διαφανής και 
αποτελεσματική αγορά.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14
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(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής. Κατά 
συνέπεια, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες και τις 
αρμοδιότητες που διέπουν την αλυσίδα 
προμήθειας και πρέπει να εναρμονιστούν για 
να τονωθεί η ενοποίηση της αγοράς της 
Κοινότητας.

(14) Ο ανταγωνισμός στην αγορά των 
οικιακών καταναλωτών απαιτεί να μην 
εμποδίζονται προμηθευτές που επιδιώκουν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές λιανικής. Κατά 
συνέπεια, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά 
πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες και τις 
αρμοδιότητες που διέπουν την αλυσίδα 
προμήθειας και πρέπει να εναρμονιστούν για 
να τονωθεί η ενοποίηση της αγοράς της 
Κοινότητας. Οι αρμόδιες αρχές 
παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση 
των φορέων της αγοράς προς τους 
κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ευθύνη των αρμοδίων
αρχών να διασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ είναι ανεπαρκής και, κατά συνέπεια, 
οι κανόνες πρέπει να βελτιωθούν. Από την 
παρακολούθηση της αγοράς, η «Ευρωπαϊκή 
ομάδα ρυθμιστικών αρχών για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο» 
(European Regulators' Group for electricity 
and gas, ERGEG) κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι προαιρετικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
καλές πρακτικές πρόσβασης τρίτων μερών 
για διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, 
που συμφωνήθηκαν από τους διαχειριστές 
συστημάτων στο φόρουμ της Μαδρίτης, 
εφαρμόζονται ανεπαρκώς και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.

(15) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίου και στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ είναι ανεπαρκής και, κατά συνέπεια, 
οι κανόνες πρέπει να βελτιωθούν ριζικά. 
Από την παρακολούθηση της αγοράς, η 
«Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών για 
την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο» (European Regulators' Group for 
electricity and gas, ERGEG) κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι προαιρετικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
καλές πρακτικές πρόσβασης τρίτων μερών 
για διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, 
που συμφωνήθηκαν από τους διαχειριστές 
συστημάτων στο φόρουμ της Μαδρίτης, 
εφαρμόζονται ανεπαρκώς και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ριζική βελτίωση των κανόνων όσον αφορά την πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, ώστε να διασφαλιστεί 
μια πραγματική εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

Άρθρο 2στ, παράγραφος 1 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και διαφοροποιημένη διαδικασία 
διαβούλευσης. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να 
γνωμοδοτούν καθόσον αποτελούν σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς, στον βαθμό που είναι 
οικιακοί τελικοί χρήστες φυσικού αερίου.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

Άρθρο 2η, παράγραφος 2 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

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

Αιτιολόγηση

Η προώθηση από τα κράτη μέλη του δικτύου και της υποχρέωσης παρακολούθησης της 
αποδοτικότητας του δικτύου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση μιας πραγματικής 
εσωτερικής διασυνοριακής αγοράς και συνεργασίας.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 4 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

Τα τιμολόγια πρόσβασης για τους χρήστες 
δικτύου ορίζονται χωριστά και ανεξαρτήτως 
από κάθε σημείο εισόδου ή εξόδου του 
συστήματος μεταφοράς. Τα τέλη δικτύου 
δεν υπολογίζονται με βάση την 
προβλεπόμενη στη σύμβαση διαδρομή. Η 
πρόσβαση στο δίκτυο είναι ανοικτή στους 
νεοεισερχόμενους, σε μη επιδεχόμενη 
διακρίσεων βάση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός με ισότητα ευκαιριών και χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

Άρθρο 4α, παράγραφος 1, στοιχείο (β) (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

(β) παρέχουν υπηρεσίες συμβατές με τη 
χρήση διασυνδεδεμένων συστημάτων 
μεταφοράς αερίου και διευκολύνουν την 
πρόσβαση, μέσω της συνεργασίας με το 
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς·

(β) παρέχουν υπηρεσίες συμβατές με τη 
χρήση διασυνδεδεμένων συστημάτων 
μεταφοράς αερίου και διευκολύνουν την 
εύκολη πρόσβαση, μέσω της συνεργασίας 
με το διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς·

Αιτιολόγηση

Η εύκολη πρόσβαση είναι σημαντικό στοιχείο.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

Άρθρο 4α, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)
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(γ) δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, 
ειδικότερα δε δεδομένα σχετικά με τη χρήση 
και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, εντός 
χρονικού πλαισίου που ανταποκρίνεται στις 
εύλογες εμπορικές ανάγκες των χρηστών 
εγκατάστασης αποθήκευσης και 
εγκατάστασης ΥΦΑ.

(γ) δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, 
ειδικότερα δε δεδομένα σχετικά με τη χρήση 
και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, εντός 
χρονικού πλαισίου που ανταποκρίνεται στις 
εύλογες εμπορικές ανάγκες των χρηστών 
εγκατάστασης αποθήκευσης και 
εγκατάστασης ΥΦΑ. Η αρμόδια αρχή
παρακολουθεί την κοινοποίηση των 
αναγκαίων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο η αρμόδια αρχή να παρακολουθεί την κοινοποίηση των αναγκαίων 
πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η επιβολή των κανόνων.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8

Άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο (α) (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

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

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί ο αποθησαυρισμός φυσικού αερίου.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 9(γ)

Άρθρο 6, παράγραφος 7, εδάφιο 1 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο η αρμόδια αρχή να διασφαλίζει την κοινοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών, 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 10

Άρθρο 6α, παράγραφος 2 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε 
διαχειριστής συστήματος αποθήκευσης και 
ΥΦΑ δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά 
αριθμητικές πληροφορίες, σε εύχρηστη 
τυποποιημένη μορφή, σχετικά με τις 
συμβατικές και τις διαθέσιμες 
δυναμικότητες αποθήκευσης και ΥΦΑ. Η 
αρμόδια αρχή διασφαλίζει την κοινοποίηση 
των αναγκαίων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο η αρμόδια αρχή να διασφαλίζει την κοινοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών, 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 13

Άρθρο 8α, παράγραφος 1 (Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1775/2005)

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

Για να διευκολυνθεί η ανάδυση 
διασυνοριακών αγορών λιανικής σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα που 
να λειτουργούν εύρυθμα, αποτελεσματικά
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 
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εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων και 
την ευθύνη των μετρήσεων.

ανταλλαγής δεδομένων και εκκαθάρισης, 
την κυριότητα δεδομένων και την ευθύνη 
των μετρήσεων. 

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί επίσης και η αποτελεσματική λειτουργία των διασυνοριακών αγορών 
λιανικής.
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