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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την οδηγία 2003/54/ΕΚ και αφορά κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελεί μία από τις πέντε προτάσεις της τρίτης
νομοθετικής δέσμης για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ, τις 
οποίες πρότεινε η Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2007. Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει
τις πέντε προτάσεις της δέσμης και τις στηρίζει συνολικά και κατηγορηματικά, δεδομένου ότι 
αυτή η δέσμη μέτρων είναι πολύ σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματικά 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια της 
ενέργειας γενικότερα.  Στόχος της δέσμης μέτρων είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού και να διατηρηθούν οι τιμές χαμηλές και διαφανείς για όλους τους ευρωπαίους 
καταναλωτές έτσι ώστε να στηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεχιζόμενη 
διαδικασία φιλελευθεροποίησης στην Ευρώπη, την οποία ο συντάκτης της παρούσας 
γνωμοδότησης επίσης υποστηρίζει κατηγορηματικά. Αν και ο συντάκτης της παρούσας
γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι της γνώμης ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 
Ιδιαίτερα, αξίζει να μελετηθεί το ζήτημα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού  (ΙΔ).

Οι προτάσεις προτείνουν μέτρα για να εξασφαλιστεί ο πραγματικός διαχωρισμός των δικτύων
(συστημάτων μεταφοράς ή διαχειριστικών συστημάτων μεταφοράς) από την προσφορά και 
την παραγωγή, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί περαιτέρω φιλελευθεροποίηση στις εσωτερικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και έτσι να υπάρξει όφελος για τους 
καταναλωτές. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης αποδέχεται τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό ως 
μια τελευταία διέξοδο προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης φιλελευθεροποίηση. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ΙΔ ως μέσου για την 
επίτευξη πλήρους φιλελευθεροποίησης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας φαίνονται 
ανεπαρκή, άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες έχουν πιθανότητα να επιτύχουν 
τους ίδιους στόχους πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά. Στο πλαίσιο
αυτό, στην παρούσα γνωμοδότηση προτείνονται τμήματα της πρότασης οκτώ κρατών μελών, 
σχετικά με τον "αποτελεσματικό και αποδοτικό διαχωρισμό" (ΑΑΔ). Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προτείνει αρχικά να έχουν τα κράτη μέλη δυνατότητα επιλογής μεταξύ του ΙΔ 
και του ΑΑΔ. Ωστόσο, εάν κάποιο κράτος μέλος επιλέξει τον ΑΑΔ και τρία χρόνια μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο προκύπτει ότι ο ΑΑΔ είναι ανεπαρκής για να 
επιτευχθεί πλήρης φιλελευθεροποίηση, τότε ο ΙΔ γίνεται υποχρεωτικός για το εν λόγω κράτος 
μέλος. Η Κοινότητα θα ειδοποιηθεί για την εν λόγω ανεπάρκεια από την Επιτροπή, και θα 
εκδοθεί απόφαση σχετικά με την επιβολή του ΙΔ στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας στην 
οποία το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως. Η επιλογή των Ανεξάρτητων Διαχειριστών 
Συστημάτων (ΑΔΣ) υπό τη μορφή που προτείνεται από την Επιτροπή, δεν είναι βιώσιμη, 
δεδομένου ότι συνεπάγεται υπερβολικό ρυθμιστικό κόστος.

Η ρήτρα της "αμοιβαιότητας" στο άρθρο 8α της πρότασης εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες εντός
ΕΕ δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο στα δίκτυα μεταφοράς της ΕΕ ή 
στους διαχειριστές τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί υπερβολική εξάρτηση από αυτές τις 
εταιρείες. Παρεκκλίσεις είναι μόνο δυνατές εάν η Κοινότητα αποφασίσει να συνάψει 
συμφωνία με μέρος από τρίτη χώρα. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι, για να είναι 
συνεκτική η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, οι αποφάσεις σχετικά με συμφωνίες με τρίτες 
χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, συμφωνεί με την 
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πρόταση της Επιτροπής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης διερωτάται κατά πόσον, αν και η Επιτροπή
αναφέρεται στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
(αιτιολογική σκέψη 12), έχει δοθεί επαρκής προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες 
εταιρείες υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις διαχωρισμού δραστηριοτήτων όπως και οι 
ιδιωτικές εταιρείες, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι κρατικές αρχές δεν είναι δυνατόν να 
εξαναγκαστούν να ιδιωτικοποιήσουν τις εταιρείες τους. Τούτο θέτει το ερώτημα κατά πόσον 
οι ιδιώτες ανταγωνιστές τίθενται σε μειονεκτική θέση.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι η προστασία των
καταναλωτών απαιτεί ενισχυμένα μέτρα και κατά συνέπεια προτείνει τροπολογίες οι οποίες 
αποτελούν βελτιώσεις σε αυτά τα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών. Όσον αφορά τα
καθήκοντα και τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η πρόταση εκθέτει περαιτέρω 
μέτρα σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης
επιδιώκει να ενισχύσει και να διευκρινίσει το ρόλο των αρχών αυτών, έτσι ώστε να 
επιτευχθούν βελτιώσεις σε αυτά τα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών.

Η πρόταση αφορά κυρίως την φιλελευθεροποίηση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδιώκει επίσης να αναδείξει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί η επάρκεια παραγωγής ενέργειας ώστε να ικανοποιηθεί η 
αυξανόμενη ζήτηση. Επιπλέον, όπως αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή αγορά λιανικής. Επομένως, απαιτούνται
περαιτέρω απτές προτάσεις για να επιτευχθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά.

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 οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας 
και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές 
συνεπάγονται πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι 
οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό. 
Βασική πτυχή της προμήθειας των 

(21) Οι απαιτήσεις καθολικής και 
δημόσιας υπηρεσίας και τα κοινά ελάχιστα 
πρότυπα που αυτές συνεπάγονται πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να 
διασφαλισθεί ότι όλοι οι καταναλωτές 
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από 
τον ανταγωνισμό και τις δικαιότερες 
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πελατών είναι η πρόσβαση στα δεδομένα 
που αφορούν την κατανάλωση και οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα τους, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Η 
τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το κόστος της ενέργειας θα δημιουργήσει 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς θα παρέχει στους πελάτες άμεση 
ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, και για την αλλαγή 
συμπεριφοράς.

τιμές. Βασική πτυχή της προμήθειας των 
πελατών είναι η πρόσβαση σε 
αντικειμενικά και διαφανή δεδομένα που 
αφορούν την κατανάλωση και οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις 
συναφείς τιμές και τις δαπάνες 
εξυπηρέτησης, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Η 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση σχετικά 
με το κόστος της ενέργειας θα 
δημιουργήσει κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς θα παρέχει στους πελάτες 
άμεση ενημέρωση σχετικά με τα 
αποτελέσματα των επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην επιδίωξη του στόχου του ελεύθερου και διαφανούς ανταγωνισμού, η πρόσβαση σε ένα
ολόκληρο φάσμα δεδομένων δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εκλέγουν τον 
προμηθευτή ηλεκτρικής τους ενέργειας έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (1) α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – σημεία (α) και (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
περιλαμβάνουν ή επισυνάπτουν στους 
λογαριασμούς και στο διαφημιστικό 
υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση των 
τελικών πελατών διευκρινίσεις σχετικά 
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με :
(α) τη συμβολή κάθε ενεργειακής 
πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου του 
προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος 
κατά εναρμονισμένο και συνολικό τρόπο 
εντός των κρατών μελών, κατά τρόπο 
ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση·
(β) τουλάχιστον την παραπομπή σε 
υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπως π.χ. 
ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις 
εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά 
απόβλητα που είναι αποτέλεσμα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
διάφορες ενεργειακές πηγές, στην 
ιστοσελίδα τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι καταναλωτές να ασκήσουν την ελευθερία εκλογής, πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία συμβάλλουν τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε 
περιβαλλοντικούς στόχους. Η δυνατότητα εκλογής των καταναλωτών θα έχει θετική επίδραση 
στην αγορά.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (1) β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
προμηθευτές στους πελάτες τους 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι κανόνες 
για την παρουσίαση των πληροφοριών 
πρέπει να είναι εναρμονισμένοι σε όλα τα 
κράτη μέλη και τις σχετικές αγορές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από πραγματική δυνατότητα εκλογής, η
παρουσίαση των δεδομένων πρέπει να εναρμονιστεί για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η συνέπεια θα εξασφαλίσει διαφάνεια και θα βελτιώσει την ικανότητα των 
καταναλωτών να αλλάζουν προμηθευτή.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (2)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το εν 
λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στη 
τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.

10. Η Επιτροπή εκδίδει και να τροποποιεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου εντός ενός έτους 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας. Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί 
στη τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, 
εγκρίνεται ύστερα από διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 253 
της Συνθήκης ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να αφεθούν καίρια ζητήματα της προστασίας των καταναλωτών στη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο δικαιούται να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (4)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από 
την [ημερομηνία μεταφοράς συν ένα 
έτος]:

1. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η
ανεξαρτησία των διαχειριστών
συστημάτων μετάδοσης, τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι από την [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συν ένα 
έτος] οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται:
-είτε με τις διατάξεις των άρθρων 8, 8α 
και 8β· ή 
-με τις διατάξεις των άρθρων 8α, 8β και 
8γ.
Σε περίπτωση που η μεταφορά των
διατάξεων των άρθρων 8α, 8β και 8γ
αποδειχθεί ανεπαρκής για την επίτευξη
πλήρους φιλελευθεροποίησης σε ένα 
δεδομένο κράτος μέλος ύστερα από 
[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο συν τρία χρόνια] η Κοινότητα 
αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να 
εφαρμοσθεί το άρθρο 8.
Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις
διατάξεις των άρθρων 8, 8α και 8β, τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από την 
[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο συν ένα έτος]:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και
αποτελεσματικού και αποδοτικού διαχωρισμού και επιτρέπει στην Κοινότητα να αναλάβει 
δράση εάν ο αποτελεσματικός και αποδοτικός διαχωρισμός αποδειχθεί ανεπαρκής.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (5) – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 8α 
και 8β:

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 8α, 
8β και 8γ:

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (5)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 γ
Ενεργός και αποτελεσματικός 
διαχωρισμός των συστημάτων 
μεταφοράς

1. Οι ΔΣΜ είναι εξοπλισμένοι με όλους 
τους ανθρώπινους, φυσικούς και 
οικονομικούς πόρους της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που είναι 
αναγκαίοι για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα: 
(i) τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία 
για την συνήθη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας υπάγονται στην κυριότητα του 
ΔΣΜ· 
(ii) το προσωπικό που είναι αναγκαίο για 
την συνήθη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας απασχολείται από τον ΔΣΜ· 
(iii) η εκμίσθωση προσωπικού και η 
παροχή υπηρεσιών από και προς 
οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής ή εφοδιασμού, 
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περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο διακριτικής 
μεταχείρισης και υπόκειται στην έγκριση 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ούτως 
ώστε να αποκλειστούν ενδεχόμενες 
ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και συγκρούσεις συμφερόντων·
(iv) οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια διατίθενται 
σε εύθετο χρόνο.
2. Οι δραστηριότητες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την συνήθη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 
-εκπροσώπηση του ΔΣΜ και επαφές με 
τρίτους και τις ρυθμιστικές αρχές·
-χορήγηση και διαχείριση της πρόσβασης 
τρίτων·
-είσπραξη τελών πρόσβασης
- είσπραξη μισθωμάτων συμφόρησης, και 
πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
-λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς·
-προγραμματισμό επενδύσεων που 
διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων.
-νομικές υπηρεσίες·
-λογιστική και υπηρεσίες πληροφορικής.
3. Ο ΔΣΜ έχει την δική του εμπορική 
ταυτότητα, η οποία διαφέρει σημαντικά 
από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση με χωριστό σήμα, χωριστές 
ανακοινώσεις και χωριστά κτίρια.
4. Οι λογαριασμοί των ΔΣΜ δεν 
ελέγχονται από τον ίδιο ελεγκτή που 
ελέγχει την κάθετα ολοκληρωμένη 
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επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της 
εταιρείες.
Ανεξαρτησία της διεύθυνσης του ΔΣΜ, 
του γενικούς διευθυντής/της εκτελεστικής 
επιτροπής
5. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
διορισμό και οποιαδήποτε πρόωρη παύση 
της άσκησης των καθηκόντων του 
γενικού διευθυντή και άλλων μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ και οι 
αντίστοιχες συμβατικές συμφωνίες που 
αφορούν την άσκηση των καθηκόντων 
και την παύση της κοινοποιούνται στην 
ρυθμιστική αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή. Οι εν λόγω 
αποφάσεις και συμφωνίες δύνανται να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο 
εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριών 
εβδομάδων μετά από την κοινοποίηση, η 
ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
εθνική δημόσια αρχή δεν ασκήσει το 
δικαίωμα αρνησικυρίας της. Αρνησικυρία 
μπορεί να ασκηθεί σε περιπτώσεις 
διορισμού και σύναψης αμοιβαία 
συμβατικών συμφωνιών εάν προκύψουν 
σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την 
επαγγελματική ανεξαρτησία του 
ορισθέντος γενικού διευθυντή / μέλους 
της εκτελεστικής επιτροπής ή, σε 
περίπτωση πρόωρης παύσης της 
άσκησης των καθηκόντων και των 
αμοιβαίων συμβατικών συμφωνιών, εάν 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την αιτιολόγηση αυτού του μέτρου.
6. Για οποιεσδήποτε καταγγελίες εκ 
μέρους διευθυντών του ΔΣΜ για πρόωρη 
παύση της άσκησης των καθηκόντων 
τους διασφαλίζεται η ύπαρξη 
ουσιαστικών δικαιωμάτων προσφυγής 
στην ρυθμιστική αρχή ή σε άλλη αρμόδια 
εθνική δημόσια αρχή ή σε δικαστήριο.
7. Μετά από την παύση της άσκησης των 
καθηκόντων τους στον ΔΣΜ, οι γενικοί 
διευθυντές και τα μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
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επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής ή εφοδιασμού για χρονική 
περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών 
ετών.
8. Ο γενικός διευθυντής και τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ή δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης εκτός από τον ΔΣΜ. Η 
αμοιβή του δεν εξαρτάται ως προς 
κανένα μέρος της από άλλες 
δραστηριότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης εκτός των 
δραστηριοτήτων του ΔΣΜ.
9. Ο γενικός διευθυντής ή τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΔΣΜ δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ευθύνη, άμεση ή 
έμμεση, για την καθημερινή λειτουργία 
οποιουδήποτε άλλου τμήματος της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, ο ΔΣΜ διαθέτει 
ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον 
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη 
του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει την ύπαρξη κατάλληλων 
συντονιστικών μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα 
οικονομικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, 
τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον 
αφορά την απόδοση των πόρων 
θυγατρικής της εταιρείας που 
ρυθμίζονται έμμεσα σύμφωνα με το 
άρθρο 22, στοιχείο γ. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να 
εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή οποιοδήποτε 
ισοδύναμο μέσο του ΔΣΜ και να θέτει 
συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης 
της θυγατρικής της. Εάν το ετήσιο σχέδιο 
χρηματοδότησης ή οποιοδήποτε 
ισοδύναμο μέσο χρηματοδότησης δεν 
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εγκριθεί ή αν μεταβληθεί από τη μητρική 
εταιρεία, η υπόθεση παραπέμπεται στη 
ρυθμιστική αρχή για απόφαση. Δεν 
επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να 
δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις 
σχετικά με την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι 
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή 
οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.
11. Οι πρόεδροι του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου 
του ΔΣΜ δεν συμμετέχουν με καμία 
ιδιότητα σε κανένα τμήμα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που επιτελεί 
λειτουργίες παραγωγής και εφοδιασμού.
12. Τα εποπτικά συμβούλια ή τα
διοικητικά συμβούλια των ΔΣΜ 
περιλαμβάνουν ανεξάρτητα μέλη που 
διορίζονται για θητεία διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών. Ο διορισμός 
τους κοινοποιείται στην ρυθμιστική αρχή 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή και αποκτά δεσμευτικό 
χαρακτήρα υπό τους όρους που 
περιγράφονται στην παράγραφο 5.
13. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
12, ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου 
ή του διοικητικού συμβουλίου ΔΣΜ 
θεωρείται ανεξάρτητο εάν δεν έχει 
επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις με την 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τους 
μετόχους πλειοψηφίας της ή με τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις τους που να 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων η 
οποία ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση 
του, συγκεκριμένα:
(α) εάν δεν υπήρξε υπάλληλος κάποιου 
τμήματος της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
παραγωγής και εφοδιασμού κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας που προηγήθηκε 
του διορισμού του ως μέλους του 
εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου·
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(β) εάν δεν έχει κάποιο συμφέρον και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ή 
από οποιαδήποτε θυγατρική της εκτός 
από τον ΔΣΜ·
(γ) εάν δεν έχει κάποια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε 
τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης που επιτελεί λειτουργίες 
ενεργειακού εφοδιασμού την στιγμή του 
διορισμού του ως μέλους του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου·
(δ) εάν δεν είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής μιας εταιρείας στην οποία η 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
διορίζει τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου ή του διοικητικού 
συμβουλίου. 
15. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΣΜ θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο θα 
ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για 
να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται το 
ενδεχόμενο οποιασδήποτε συμπεριφοράς 
ενέχει διακριτική μεταχείριση. Στο 
πρόγραμμα καθορίζονται οι 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των 
υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Το πρόγραμμα υπόκειται στην 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας εθνικής 
δημόσιας αρχής. Η συμμόρφωση του 
προγράμματος παρακολουθείται από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης σε ανεξάρτητη 
βάση. Η ρυθμιστική αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε 
περίπτωση ανάρμοστης εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης.
15. Ο γενικός διευθυντής ή η εκτελεστική 
επιτροπή του ΔΣΜ διορίζει ένα πρόσωπο 
ή έναν φορέα ως υπεύθυνο συμμόρφωσης 
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος συμμόρφωσης·
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(ii) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην 
οποία ορίζονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την εφαρμογή του 
προγράμματος συμμόρφωσης και την 
υποβολή του στην ρυθμιστική αρχή·
(iii) έκδοση συστάσεων για το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του. 
16. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης είναι εγγυημένη, ιδίως 
μέσω των όρων της σύμβασης εργασίας 
του.
17. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την 
ευκαιρία να απευθύνεται τακτικά στο 
εποπτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΔΣΜ, της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης και στις 
ρυθμιστικές αρχές.
18. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
εποπτικού συμβουλίου ή του/ διοικητικού 
συμβουλίου του ΔΣΜ που αφορούν τα 
εξής ζητήματα:
(i) όροι πρόσβασης και σύνδεσης με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
είσπραξης τελών πρόσβασης, 
μισθωμάτων συμφόρησης, και πληρωμών 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003·
(ii) έργα που πραγματοποιούνται για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του 
δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους 
τομείς της διασύνδεσης και της 
σύνδεσης·
(iii) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·
(iv) αγορές ενέργειας για την κάλυψη 
απωλειών ενέργειας.
19. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
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εμποδίζει ενδεχόμενη μεροληπτική 
αποκάλυψη, στο εποπτικό συμβούλιο ή το 
διοικητικό συμβούλιο, πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
παραγωγών ή των προμηθευτών, οι 
οποίες παρέχουν ενδεχομένως εμπορικά 
πλεονεκτήματα.
20. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά βιβλία, 
αρχεία και γραφεία του ΔΣΜ και σε όλες 
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την εκπλήρωση της αποστολής του που 
συνίσταται στην ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων του.
21. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ορίζεται 
και απομακρύνεται από την θέση του από 
τον γενικό διευθυντή ή την εκτελεστική 
επιτροπή μόνο μετά από προηγούμενη 
έγκριση της ρυθμιστικής αρχής. 
22. Οι ΔΣΜ καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου τουλάχιστον ανά 
διετία. Προβλέπουν αποτελεσματικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
καταλληλότητας του συστήματος και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού.
23. Συγκεκριμένα, το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου:
(i) υποδεικνύει στους συμμετέχοντες στην 
αγορά τις κύριες υποδομές μεταφοράς 
που θα έπρεπε να δημιουργηθούν κατά 
προτίμηση την επόμενη δεκαετία.
(ii) περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί και εντοπίζει τις 
νέες επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί εκτελεστική απόφαση την επόμενη 
τριετία.
24. Προκειμένου να εκπονηθεί το εν λόγω 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, 
κάθε ΔΣΜ καταρτίζει εύλογα υποθετικά 
σενάρια σχετικά με την εξέλιξη της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
ανταλλαγών με άλλες χώρες και λαμβάνει 
υπόψη του τα υφιστάμενα περιφερειακά 
και πανευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων. Ο ΔΣΜ υποβάλλει σε 
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εύθετο χρόνο το προσχέδιο στην αρμόδια 
εθνική αρχή.
25. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με όλους 
τους σχετικούς χρήστες του δικτύου με 
βάση ένα προσχέδιο δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης του δικτύου με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και μπορεί να δημοσιεύσει 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διαβούλευσης και ιδίως τις πιθανές 
ανάγκες για επενδύσεις.
26. Ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξετάζει 
κατά πόσο το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου καλύπτει όλες τις 
επενδυτικές ανάγκες που εντοπίζονται 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η αρχή 
αυτή μπορεί να υποχρεώσει τον ΔΣΜ να 
τροποποιήσει το σχέδιό του.
27. Αρμόδιος εθνικός φορέας, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 24, 25 και 
26 μπορεί να είναι η εθνική ρυθμιστική 
αρχή, οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή ή μια εταιρεία διαχείρισης 
της ανάπτυξης του δικτύου, την οποία 
συγκροτεί ο ΔΣΜ. Στην τελευταία 
περίπτωση, οι ΔΣΜ υποβάλλουν προς 
έγκριση στην αρμόδια εθνική δημόσια 
αρχή τα προσχέδια των καταστατικών, 
του καταλόγου των μελών και του 
κανονισμού.
28. Εάν ο ΔΣΜ αρνηθεί να υλοποιήσει 
μια συγκεκριμένη επένδυση που 
αναφέρεται στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου και προβλέπεται 
να εκτελεστεί εντός της επόμενης 
τριετίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή θα έχουν 
την αρμοδιότητα να λάβουν ένα από τα 
ακόλουθα μέτρα:
(α) είτε να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο 
από τον ΔΣΜ να ανταποκριθεί στις 
επενδυτικές υποχρεώσεις του, 
χρησιμοποιώντας τις οικονομικές 
δυνατότητές του·
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(β) είτε να καλέσουν ανεξάρτητους 
επενδυτές να υποβάλουν προσφορές για 
την αναγκαία επένδυση σε ένα σύστημα 
μεταφοράς, και, στο πλαίσιο αυτό, 
μπορούν να υποχρεώσουν τον ΔΣΜ:
- να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
χρηματοδότηση από οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος, 
- να δώσει την συγκατάθεσή του για 
δημιουργία πάγιων στοιχείων από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να 
δημιουργήσει τα αντίστοιχα πάγια 
στοιχεία· 
- να συμφωνήσει να διαχειριστεί τα 
αντίστοιχα νέα πάγια στοιχεία. 
Οι σχετικοί οικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
εθνικής δημόσιας αρχής. Σε αμφότερες 
τις περιπτώσεις η ρύθμιση των τιμών 
διασφαλίζει έσοδα που καλύπτουν το 
κόστος αυτών των επενδύσεων.
29. Η αρμόδια εθνική δημόσια αρχή 
παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.
30. Οι ΔΣΜ είναι υποχρεωμένοι να 
θεσπίσουν και να δημοσιοποιήσουν 
διαφανείς και αποτελεσματικές 
διαδικασίες για την αμερόληπτη σύνδεση 
των νέων εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής με το δίκτυο. Οι εν 
λόγω διαδικασίες υπόκεινται στην 
έγκριση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας εθνικής 
δημόσιας αρχής.
31. Οι ΔΣΜ δεν έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν την σύνδεση μιας νέας 
εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής λόγω 
πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις 
διαθέσιμες δυναμικότητες του δικτύου, 
π.χ. συμφόρησης σε απόμακρα τμήματα 
του δικτύου μεταφοράς. Ο ΔΣΜ είναι 
υποχρεωμένος να παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες.
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32. Οι ΔΣΜ δεν έχουν δικαίωμα να 
αρνηθούν ένα νέο σημείο σύνδεσης μόνο 
με το επιχείρημα ότι θα επιφέρει 
πρόσθετο κόστος λόγω της αναγκαίας 
αύξησης της δυναμικότητας των 
στοιχείων του δικτύου στο πεδίο που 
βρίσκεται κοντά στο σημείο σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ιδιοκτησιακό διαχωρισμό παρέχεται η ευκαιρία να 
ελευθερώσουν περαιτέρω τις αγορές τους χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν σε ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (8)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων 
1. Εάν το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι 
ανεξάρτητος διαχειριστή συστήματος 
έχει διοριστεί από το κράτος μέλος 
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον ο εν 
λόγω διορισμός έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της 
σύστημα μεταφοράς σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να 
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με 
το άρθρο 8 παράγραφος 1.
2. Το κράτος μέλος δύναται να εγκρίνει 
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και να διορίζει ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος μόνον εφόσον:
α) ο υποψήφιος διαχειριστής 
απέδειξε ότι συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως δ)· 
β) ο υποψήφιος διαχειριστής 
απέδειξε ότι διαθέτει τους απαιτούμενους 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 9· 
γ) ο υποψήφιος διαχειριστής 
δεσμεύθηκε να συμμορφωθεί με δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
πρότεινε η ρυθμιστική αρχή· 
δ) ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς απέδειξε την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παράγραφο 6. Για 
τον σκοπό αυτό, οφείλει να παράσχει όλα 
τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την 
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη 
συναφή οντότητα·
ε) ο υποψήφιος διαχειριστής 
απέδειξε την ικανότητά του να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης 
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, 
Συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και διορίζουν 
ως ανεξάρτητους διαχειριστές 
συστήματος επιχειρήσεις που έχουν 
πιστοποιηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8α και του άρθρου 10 
παράγραφος 2. Εφαρμόζεται η 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 8β.
4. Εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8β 
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και διαπιστώνει ότι η ρυθμιστική αρχή 
δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή της 
εντός δύο μηνών, διορίζει, εντός έξι 
μηνών, ύστερα από πρόταση του 
Οργανισμού και αφού έχουν διατυπώσει 
τις απόψεις τους ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς και ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος για 
διάστημα πέντε ετών. Ο ιδιοκτήτης του 
συστήματος μεταφοράς δύναται, ανά 
πάσα στιγμή, να προτείνει τον διορισμό 
νέου ανεξάρτητου διαχειριστή 
συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 10 παράγραφος 1
5. Κάθε ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος είναι υπεύθυνος για τη 
χορήγηση και τη διαχείριση της 
πρόσβασης τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
τελών πρόσβασης, μισθωμάτων 
συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο 
του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003, καθώς και για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση και την 
ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και 
για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με 
προγραμματισμό επενδύσεων. Για την 
ανάπτυξη του δικτύου, ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό 
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αδειοδότησης), την κατασκευή και την 
έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για 
τον σκοπό αυτό, ενεργεί ως διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση και 
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων ούτε 
και για τον προγραμματισμό των 
επενδύσεων.
6. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
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διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης 
του συστήματος μεταφοράς:
α) παρέχει κάθε σχετική συνεργασία 
και στήριξη στον ανεξάρτητο διαχειριστή 
συστήματος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όλων των συναφών 
πληροφοριών· 
β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις 
οποίες αποφασίζει ο ανεξάρτητος 
διαχειριστής του συστήματος και εγκρίνει 
η ρυθμιστική αρχή ή συμφωνεί στη 
χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος. Οι σχετικοί 
διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ρυθμιστικής 
αρχής. Πριν από την έγκριση, η 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον 
ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, 
μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·
γ) μεριμνά για την κάλυψη της 
ευθύνης που αφορά τα πάγια στοιχεία του 
δικτύου, με εξαίρεση το μέρος της 
ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του 
ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος·
δ) παρέχει εγγυήσεις για τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης των 
επεκτάσεων του δικτύου, με εξαίρεση των 
επενδύσεων που, σύμφωνα με το στοιχείο 
β), έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτηθούν 
από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου 
διαχειριστή του συστήματος.
7. Σε στενή συνεργασία με τη ρυθμιστική 
αρχή, παρέχονται στην οικεία εθνική 
αρχή ανταγωνισμού όλες οι σχετικές 
εξουσίες για την αποτελεσματική 
επιτήρηση της συμμόρφωσης του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την παράγραφο 6. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιλογή των ΑΔΣ δεν παρέχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, 
λόγω του υπέρμετρου ρυθμιστικού κόστους της.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (8)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 10 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α διαγράφεται
Διαχωρισμός ιδιοκτητών συστήματος 
μεταφοράς
1. Εάν έχει διοριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, οι ιδιοκτήτες 
συστημάτων μεταφοράς που αποτελούν 
μέρος κάθετα ολοκληρωμένων 
επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητοι, 
τουλάχιστον ως προς τον νομική μορφή, 
την οργάνωση και τη λήψη των 
αποφάσεών τους, από άλλες 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με 
τη μεταφορά.
2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη συστήματος 
μεταφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
ελάχιστα κριτήρια:
α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
για τη διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς δεν επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της 
ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη, άμεσα 
ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία 
της παραγωγής, της διανομής και της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας·
β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη 
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διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται 
υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι 
είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα· 
γ) ο ιδιοκτήτης συστήματος 
μεταφοράς καταρτίζει πρόγραμμα 
συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά 
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
παρακολούθηση της τήρησης του εν λόγω 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα 
καθορίζονται οι συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το 
επιφορτισμένο με την παρακολούθηση 
του προγράμματος συμμόρφωσης 
στέλεχος ή όργανο υποβάλλει στη 
ρυθμιστική αρχή ετήσια έκθεση στην 
οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίζεται η πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς 
και του διαχειριστή του συστήματος 
αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές βασίζονται στο άρθρο 10 και δεν έχουν νόημα αν διαγραφεί το Άρθρο 10.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (12)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) να παρακολουθεί τον βαθμό 
ανοίγματος της αγοράς και του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές για οικιακούς καταναλωτές, το 
ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής και τα παράπονα 
των νοικοκυριών υπό τυποποιημένη 
μορφή, καθώς και οποιασδήποτε 
στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις αρχές 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και 
να εφιστά την προσοχή των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού σε τυχόν σχετικές 
υποθέσεις·

θ) να παρακολουθεί τον βαθμό 
ανοίγματος της αγοράς και του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές για οικιακούς καταναλωτές, το 
ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
σύνδεσης και διακοπής της παροχής, τα 
τέλη συντήρησης και τα παράπονα των 
νοικοκυριών υπό τυποποιημένη μορφή, 
καθώς και οποιασδήποτε στρέβλωση ή 
περιορισμό του ανταγωνισμού σε 
συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν 
συναφών πληροφοριών, και να εφιστά την 
προσοχή των οικείων αρχών ανταγωνισμού 
σε τυχόν σχετικές υποθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να δοθεί στην αρχή η δυνατότητα να παρακολουθεί ευρύτερο φάσμα τιμών και τελών είναι 
προς το συμφέρον της καλύτερης επιλογής των καταναλωτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (12)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – σημείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα 
άλλων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων καθολική 
και δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρική 

ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα 
άλλων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει σε ολόκληρη την ΕΕ δίκαιη 
και διαφανή υψηλών προτύπων καθολική 
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ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

και δημόσια υπηρεσία για τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτών ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας όλων των 
καταναλωτών που ορίζονται στο 
παράρτημα Α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περαιτέρω διευκρινίσεις για τα καθήκοντα της αρχής εξυπηρετούν τη λειτουργία της αγοράς 
και τελικά ωφελούν τον καταναλωτή.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο (12)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22 γ – παράγραφος 1 – σημείο (ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
εφαρμογή εναρμονισμένου μορφοτύπου 
για τα δεδομένα κατανάλωσης και την 
πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο η) του παραρτήματος A·

ιγ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με τις τιμές και κάθε 
συναφή δαπάνη, την εφαρμογή 
εναρμονισμένου μορφοτύπου για αυτά τα 
δεδομένα κατανάλωσης και την άμεση 
πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε 
τέτοια δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο η) του παραρτήματος A·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περαιτέρω διευκρινίσεις για τα καθήκοντα της αρχής εξυπηρετούν τη λειτουργία της αγοράς 
και τελικά ωφελούν τον καταναλωτή.



PA\707346EL.doc 27/27 PE402.514v01-00

EL


	707346el.doc

