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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου φιλοδοξεί να υλοποιήσει τις 
αποφάσεις που έχουν λάβει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με ψήφισμα 
της 10ης Ιουλίου 2007 υποστήριξε θερμά μία κοινή πολιτική ενεργείας. Αυτή η πολιτική απαιτεί:

 ενεργό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων προμήθειας και παραγωγής από την 
εκμετάλλευση του δικτύου·

 περαιτέρω εναρμόνιση των εξουσιών και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ενέργειας·

 συγκρότηση ανεξάρτητου μηχανισμού συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

 δημιουργία μηχανισμού για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, ώστε να βελτιωθεί 
ο συντονισμός της εκμετάλλευσης των δικτύων και της ασφάλειας του διασυνδεδεμένου 
δικτύου, το διασυνοριακό εμπόριο και η εκμετάλλευση του διασυνδεδεμένου δικτύου·

 περισσότερη διαφάνεια των εργασιών εκμετάλλευσης στην ενεργειακή αγορά.

Ο κανονισμός δημιουργεί στην πράξη τις συνθήκες προς επίτευξη των ως άνω στόχων χάρις στην 
συγκρότηση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για να 
παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. H υλοποίηση του κανονισμού θα 
δημιουργήσει τις συνθήκες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καλλίτερη ποιότητα του 
εφοδιασμού, διατήρηση ενεργείας και ασφαλέστερον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο ηλεκτρισμός διαφέρει θεμελιωδώς από άλλα αγαθά που τυγχάνουν εμπορίας επειδή είναι 
προϊόν βασιζόμενο στο δίκτυο και είναι αδύνατο ή πολύ δαπανηρό να το αποθηκεύσει κανείς. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η οικονομία στον τομέα της ενεργείας απαιτεί τη θέσπιση 
ανεξαρτήτων μηχανισμών για συντονισμό και λήψη αποφάσεων στο επίπεδο των ρυθμιστικών 
αρχών των κρατών μελών και για κανονιστική ρύθμιση εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής 
αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον θεσπίζονται επίσημες δομές συνεργασίας στον τομέα 
δυνάμει του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας Οι αλλαγές αυτές 
δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενεργείας, 
εισάγουν όμως μέτρα τα οποία κατά έναν περιορισμένον τρόπο θα αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και θα προσαρμόσουν τις εργασίες εκμετάλλευσης δικτύου στις ανάγκες της 
αγοράς. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί κώδικες που περιελήφθησαν μεταξύ των 
καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και οι δραστηριότητες του οργανισμού για την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών 
των καθηκόντων θα εξασφαλίσουν προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα ως άνω 
μέτρα θα διευκολύνουν την εμφάνιση διασυνοριακών αγορών τόσο λιανικής όσο και χονδρικής 
πωλήσεως οι οποίες να λειτουργούν εύρυθμα και με διαφάνεια.

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ.1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών 
ανταλλαγών ηλεκτρισμού θα βοηθήσει την υπαγωγή της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε 
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κανονιστικές διατάξεις λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συμφερόντων των καταναλωτών και 
των φορέων εκμετάλλευσης μέσω:

 χαμηλότερου κόστους μεταφοράς και περισσότερης ανταγωνιστικότητας, ώστε να μπορεί 
να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές ενώ θα 
εξασφαλίζεται ευστάθεια και ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια·

 της συγκρότησης του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
χάρις στον συντονισμό των συστημάτων μεταφοράς ενεργείας των κρατών μελών· τούτο 
θα εξασφαλίζει καλλίτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και των συστημάτων των 
κρατών μελών μειώνοντας τις λόγω μεταφοράς απώλειες ενεργείας και προάγοντας την 
ανάπτυξη ενεργείας σε μικρή κλίμακα με βάση τις ανανεώσιμες πηγές·

 της ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, το οποίο θα οδηγήσει επίσης 
στην απαραίτητη ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενεργείας, εξασφαλίζοντας 
τον εφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια σε εύλογα σταθερές και χαμηλές τιμές, στοιχείο 
μέσω του οποίου ασφαλώς και θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας ενώ ταυτοχρόνως θα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2·

 μία απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και μία σε μεγάλο βαθμό 
εξάρτηση από την πολιτική κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό σε αυτούς τους 
φυσικούς πόρους θα μπορούσε να απειλήσει με αποσταθεροποίηση την ευρωπαϊκή 
οικονομία και να οδηγήσει σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων.

Κατά συνέπειαν η τροποποίηση του κανονισμού θα έχει άμεσον αντίκτυπο στη βελτίωση όσον 
αφορά την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και την πρόσβαση στο δίκτυο για 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισμού· τούτο θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανταγωνιστική 
και με εύρυθμη λειτουργία αγορά, ενώ τα οφέλη για τους καταναλωτές θα είναι συνάρτηση των 
αναλυτικών τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που ορίζονται και προωθούνται από τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και της ορθής εφαρμογής τους.

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:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο (4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική 
για την Ευρώπη» τονίσθηκε η σημασία της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες. 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας 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)» 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική 
για την Ευρώπη» τονίσθηκε η σημασία της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της δημιουργίας 
ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
εγκατεστημένες στην Κοινότητα εταιρείες. 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις προοπτικές για την 
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας 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)» 
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και 
μέτρα δεν παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο 
για την επίτευξη του στόχου μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας, αποτελεσματικής και 
ανοικτής εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και ανοικτή εσωτερική αγορά, όχι απλώς μία 
εύρυθμα λειτουργούσα αγορά. Έχει σημασία να έχουμε αγορά που είναι ανοικτή για 
νεοεισερχόμενους και να έχουμε ανταγωνισμό στην πράξη για όλους.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 με 
διαφάνεια πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς, να εξασφαλιστεί ο 
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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. 

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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία διαφανής πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς σε διασυνοριακό επίπεδο είναι κρίσιμης 
σημασίας στοιχείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικής και ανοικτής αγοράς. Η έλλειψη 
διαφάνειας στην πρόσβαση μπορεί να ορθώνει φραγμούς και να έχει αντίκτυπο στο επίπεδο του 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται η 
δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους 
πελάτες λιανικής σε όλη την Ευρώπη, 
πρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα καθήκοντά του 
πρέπει να επιτελούνται τηρουμένων των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού οι 
οποίοι παραμένουν εν ισχύι για τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Τα 
καθήκοντά του πρέπει να καθοριστούν 

(7) Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται η 
δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους 
πελάτες λιανικής σε όλη την Ευρώπη, 
πρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα καθήκοντά του 
πρέπει να επιτελούνται τηρουμένων των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού οι 
οποίοι παραμένουν εν ισχύι για τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Τα 
καθήκοντά του πρέπει να καθοριστούν 
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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.

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 
προάγουν τη συνεργασία σε περιφερειακό 
επίπεδο και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματικότητα του δικτύου στο εν 
λόγω επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της σε επίπεδο περιφερειών συνεργασίας από τα κράτη μέλη και η υποχρέωσή 
τους να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του δικτύου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για 
την εξασφάλιση πραγματικής εσωτερικής σε διασυνοριακό επίπεδο αγοράς και συνεργασίας. 
Πέραν τούτων ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός στην πράξη δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προς εξασφάλιση μιας σε περιφερειακό επίπεδο συνεργασίας. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει 
και μπορεί να φέρει αποτελέσματα χωρίς αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Όσον αφορά τη διεργασία 
διαβούλευσης, οι καταναλωτές και οι 
οργανώσεις τους πρέπει να επιδοθούν 
περισσότερο αποφασιστικά στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
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Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, συγκεκριμένα κατά την 
κατάρτιση των τεχνικών και εμπορικών 
κωδίκων και του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους πρέπει επίσης να επιδίδονται στη διεργασία 
διαβούλευσης, διότι αποτελούν σημαντικούς ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, καθόσον 
είναι οι τελικοί χρήστες σε επίπεδο νοικοκυριού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Προς εξασφάλιση μεγαλύτερης 
διαφάνειας της κατάστασης όσον αφορά 
το σύνολο του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενεργείας στην Ευρώπη, η 
Επιτροπή πρέπει να συντάξει, να 
δημοσιεύσει και να επικαιροποιεί έναν 
χάρτη πορείας για το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενεργείας στην Ευρώπη. Στον εν λόγω 
χάρτη πορείας πρέπει να περιέχονται όλα 
τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενεργείας και οι ενδεχόμενες σε 
περιφερειακό επίπεδο συνδέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να συντάξει, να δημοσιεύσει και να επικαιροποιεί έναν χάρτη πορείας για το 
δίκτυο ηλεκτρικής ενεργείας στην Ευρώπη, περιλαμβανομένων και των σε περιφερειακό 
επίπεδο συνδέσεων για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, καλλίτερη ·πληροφόρηση σχετικά με 
'τρύπες ηλεκτρικής ενεργείας' (έλλειψη δικτύων μεταφοράς ή συνδέσεων) και να μπορεί να 
προτείνει δυνατές νέες διασυνοριακές συνδέσεις.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) 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 
κανόνες για την πρόσβαση στην υποδομή.

(9) 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 
κανόνες για την πρόσβαση στην υποδομή 
για να εξασφαλίζεται πραγματική, 
ανοικτή και αποτελεσματική εσωτερική 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) 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. Πολλές σχετικές αποφάσεις 
λαμβάνονται στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας από τους παραγωγούς, οι οποίοι 
πρέπει να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες 
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών για 

(11) Για να τονωθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν πρέπει 
να είναι βέβαιοι ότι είναι δυνατόν να 
επιβληθούν αποτελεσματικές 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. 
Πολλές σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
παραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να 
διατηρούν αυτές τις πληροφορίες στη 
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καθορισμένο χρονικό διάστημα. Από την 
εν λόγω υποχρέωση πρέπει να εξαιρούνται 
οι μικροί παραγωγοί χωρίς πραγματική 
δυνατότητα να στρεβλώσουν την αγορά.

διάθεση των αρμοδίων αρχών για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα και να 
τους εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε 
αυτές. Πέραν τούτων οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να παρακολουθούν επί τακτικής 
βάσεως τη συμμόρφωση των φορέων 
εκμετάλλευσης του συστήματος προς 
τους κανόνες. Από την εν λόγω 
υποχρέωση πρέπει να εξαιρούνται οι 
μικροί παραγωγοί χωρίς πραγματική 
δυνατότητα να στρεβλώσουν την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που 
προέρχονται από τις επιχειρήσεις εφοδιασμού της αγοράς και να παρακολουθούν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων εφοδιασμού της αγοράς προς τους κανόνες· τούτο για να 
εξασφαλίζεται μία χωρίς διακρίσεις, διαφανής και αποτελεσματική αγορά.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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.

(12) 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 πρέπει να παρακολουθούν επί 
τακτικής βάσεως τη συμμόρφωση των 
φορέων της αγοράς προς τους κανόνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι απαραίτητη για να αποσαφηνίζεται μία ευθύνη που έχει η αρμόδια αρχή και 
για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3 – σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·

(β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο 
δίδοντας προσοχή στην προστασία των 
συμφερόντων των μεμονωμένων 
καταναλωτών και των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην αγορά ενεργείας συχνά γίνεται διάκριση εις βάρος των μεμονωμένων καταναλωτών και 
των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 3 – σημείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) κανόνες για την εμπορία· (ζ) κανόνες για την εμπορία δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των 
συμφερόντων των μεμονωμένων 
καταναλωτών και των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

Or. pl
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 2γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δημοσιεύει ανά διετία 
εικοσαετές 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και η ανάπτυξη των σχετικών δικτύων 
απαιτούν από τη σύλληψη έως την πλήρη ολοκλήρωση χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη 
10ετία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 2στ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 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, 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 Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 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 
καταναλωτών, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μία αποτελεσματική και ευρέος φάσματος διεργασία 
διαβούλευσης. Επομένως να συμμετέχουν στη διαβούλευση και οι καταναλωτές και οι 
οργανώσεις τους, διότι πρόκειται περί σημαντικών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων 
καθόσον είναι οι τελικοί σε επίπεδο νοικοκυριού χρήστες ηλεκτρικής ενεργείας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 2η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ενθαρρύνουν λειτουργικές διευθετήσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου και προωθούν την 
ανάπτυξη χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 

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

ενέργειας, τη διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας μέσω σιωπηρών 
δημοπρασιών και την ενοποίηση 
μηχανισμών εξισορρόπησης και εφεδρικής 
ισχύος. Τα κράτη μέλη προωθούν το 
δίκτυο και παρακολουθούν τη λειτουργία 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της σε επίπεδο περιφερειών συνεργασίας από τα κράτη μέλη και η υποχρέωσή 
τους να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του δικτύου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για 
την εξασφάλιση πραγματικής εσωτερικής σε διασυνοριακό επίπεδο αγοράς και συνεργασίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) 1228/2003
Άρθρο 7α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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 
εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων 
και την ευθύνη των μετρήσεων.

1. Για να διευκολυνθεί η ανάδυση 
διασυνοριακών αγορών λιανικής σε 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή κλίμακα που 
να λειτουργούν εύρυθμα και με διαφάνεια 
και να είναι αποτελεσματικές, 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακές αγορές λιανικής πωλήσεως θα λειτουργούν επίσης 
κατά τρόπον αποτελεσματικό.


	707314el.doc

