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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προτεινόμενη Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 2003/55 και αφορά τους κοινούς κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου. 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 εισηγητής χαιρετίζει τις πέντε 
προτάσεις της δέσμης και την υποστηρίζει σε γενικές γραμμές, καθόσον είναι πολύ 
σημαντική για την επίτευξη μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ενεργειακής εσωτερικής αγοράς. Οι 
στόχοι των προτάσεων είναι η διασφάλιση της ασφαλείας του εφοδιασμού και της διαφάνειας 
των τιμών καθώς και η σύνδεσή τους με ανταγωνιστικές αγορές προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων καταναλωτών. Με άλλα λόγια, σκοπός είναι η στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη 
της συνεχιζόμενης διαδικασίας ελευθέρωσης στην Ευρώπη, διαδικασία που ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης υποστηρίζει ένθερμα.

Μολονότι ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, πιστεύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, ιδίως με επικέντρωση στα θέματα προστασίας των 
καταναλωτών και, ως εκ τούτου, προτείνει τροπολογίες με βάση τις κάτωθι κατευθυντήριες 
γραμμές:

 υψηλή προτεραιότητα για τον συντάκτη γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO έχει η 
προσιτή και εύκολη πρόσβαση όλων των ευρωπαίων καταναλωτών στην ενέργεια. Τα 
μέτρα προστασίας των καταναλωτών στον τομέα του φυσικού αερίου είναι, συνεπώς,
πολύ σημαντικά, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση 
των καταναλωτών και η χωρίς επιπλέον κόστος αλλαγή προμηθευτή, καθώς και η 
εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα όσον αφορά τις καταναλώσεις κλπ. Επιπλέον, ο 
συντάκτης γνωμοδότηση υποστηρίζει τις απαιτήσεις που ετέθησαν το 2006 (Οδηγία 
2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες) και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα «ευφυές σύστημα μέτρησης» 
και να διασφαλίσουν ότι η προκαταβολή που θα καταβάλλουν οι καταναλωτές θα 
είναι επαρκής και θα αντικατοπτρίζει την πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου.

 Για να διασφαλισθεί η επιβολή των μέτρων προστασίας των καταναλωτών του 
Παραρτήματος Α, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των μέτρων αυτών. Επιπλέον, οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εποπτεύουν και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες, να επιβάλλουν αναλόγως κυρώσεις. Στο επίκεντρο των στόχων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου πρέπει να τεθεί η ποιότητα των υπηρεσιών.

 Η πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζει την απόλυτη ανεξαρτησία της ρυθμιστικής 
αρχής. Με βάση τα περισσότερα δικαστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
μόνο πράγμα που θα μπορεί ένα δικαστήριο να ελέγξει είναι κατά πόσον ο 
ρυθμιστικός φορέας υιοθέτησε ορθή διαδικασία λήψης απόφασης (οριακός έλεγχος) 
αλλά δεν θα μπορεί να αποφαίνεται επί της ουσίας της απόφασης. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης εκφράζει τον φόβο ότι αυτό θα δώσει στη ρυθμιστική αρχή «λευκή 
επιταγή». Αυτό αντίκειται στις γενικές αρχές των ελέγχων και των εξισορροπήσεων.

 Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού προς όφελος 
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των ευρωπαίων καταναλωτών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την αποτροπή της 
συγκέντρωσης της αγοράς και τη διασφάλιση της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού 
συστήματος εμπορίας της ενέργειας. Υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των 
τομέων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα του φυσικού αερίου 
σημειώνεται συγκέντρωση προμηθευτών και μακροχρόνιες συμβάσεις που στηρίζουν 
τις παραδόσεις προϊόντων, ενώ σημειώνεται έλλειψη ρευστότητας στις 
μεταγενέστερες χρήσεις. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα νέο σύστημα 
εμπορίας και οι υποχρεώσεις εμπορίας να καταστούν δεσμευτικές.

 Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την αναφορά που περιελήφθη στο ψήφισμα 
για τις προοπτικές της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 10 Ιουλίου 2007, ότι ο διαχωρισμός της μεταφοράς 
αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο προώθησης των επενδύσεων σε υποδομές με 
αμερόληπτο τρόπο.

 Αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς επίσης και την υλοποίηση της δεύτερης 
ενεργειακής δέσμης. Ο συντάκτης γνωμοδοτήσεις καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν έχουμε ακόμη εφαρμόσει τη δεύτερη 
ενεργειακή δέσμη.

 Ο συντάκτης γνωμοδότησης στηρίζει επιπλέον την περιφερειακή συνεργασία 
προκειμένου να διασφαλιστεί ισχυρότερη ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη. Πρέπει να διευκολυνθεί η αναδρομολόγηση των αγωγών αυτών 
προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματικά λειτουργούσα αποτελεσματική εσωτερική 
αγορά. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν και θα εποπτεύσουν τη συνεργασία στον 
τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και θα διασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
διασυνδέσεων μεταξύ των γειτονικών κρατών μελών.

 Παράλληλα με αυτό, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και επιβολή 
αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά τις εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης
και/ή τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, οπότε θα είναι ευκολότερο για τους νεοεισερχόμενους 
να εισέλθουν στην αγορά φυσικού αερίου.

 Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά 
την ρήτρα εξαίρεσης για τις νέες υποδομές (άρθρο 22), όμως το άρθρο 22 πρέπει 
επίσης να αφορά και τις διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

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:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 A (νέα)

(8a) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
των απαιτήσεων περί διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας, η Επιτροπή οφείλει να 
παρακολουθεί και να αναφέρει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
διαδικασία διαχωρισμού στα κράτη μέλη. 
Η Επιτροπή πρέπει επίσης να ασκήσει
διώξεις κατά των κρατών μελών που δεν 
εφήρμοσαν τη νομοθεσία που ίσχυε στον 
τομέα της ενέργειας κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της δεύτερης ενεργειακής δέσμης έδειξε ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί 
περισσότερο εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία μεταφοράς της νομοθεσίας και την ημερομηνία
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Αγορές φυσικού αερίου που 
λειτουργούν εύρυθμα, και ιδίως τα δίκτυα 
και λοιπά πάγια στοιχεία που συνδέονται με 
την προμήθεια αερίου είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, για την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για 
την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας. 
Με την επιφύλαξη των διεθνών 
υποχρεώσεων της Κοινότητας, η Κοινότητα 

(14) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με 
ενέργεια συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, 
συνδέεται εγγενώς με την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η χρήση του δικτύου είναι απαραίτητη 
για να φθάσει το φυσικό αέριο στους 
πολίτες της ΕΕ. Ανοικτές αγορές φυσικού 
αερίου που λειτουργούν εύρυθμα με 
πραγματικές δυνατότητες εμπορίας, και 
ιδίως τα δίκτυα και λοιπά πάγια στοιχεία 
που συνδέονται με την προμήθεια αερίου 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια 
ασφάλεια, για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και για την ευημερία των 
πολιτών της Κοινότητας. Με την επιφύλαξη 

                                               
1 ΕΕ C  , σελ.
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θεωρεί ότι ο κλάδος του συστήματος 
μεταφοράς αερίου είναι ιδιαίτερης σημασίας 
για την Κοινότητα και, κατά συνέπεια, 
απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις 
σχετικά με την επιρροή τρίτων χωρών, για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή κατά της 
δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας 
στην Κοινότητα και κατά της ευημερίας των 
πολιτών της Κοινότητας. Μέτρα του είδους 
αυτού είναι επίσης αναγκαία για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες του αποτελεσματικού διαχωρισμού.

των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, 
η Κοινότητα θεωρεί ότι ο κλάδος του 
συστήματος μεταφοράς αερίου είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για την Κοινότητα και, 
κατά συνέπεια, απαιτούνται πρόσθετες 
διασφαλίσεις σχετικά με την επιρροή τρίτων 
χωρών, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
απειλή κατά της δημόσιας τάξης και της 
δημόσιας ασφάλειας στην Κοινότητα και 
κατά της ευημερίας των πολιτών της 
Κοινότητας. Μέτρα του είδους αυτού είναι 
επίσης αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες του
αποτελεσματικού διαχωρισμού.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων 
αποθήκευσης, για να βελτιωθεί η πρόσβαση 
τρίτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που 
είναι τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαίες 
για την παροχή αποτελεσματικής 
πρόσβασης στο σύστημα για τον εφοδιασμό 
των πελατών. Επομένως, η διαχείριση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενδείκνυται 
να ασκείται από νομικά χωριστές οντότητες 
που διαθέτουν ουσιαστικά δικαιώματα 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
συντήρηση, την εκμετάλλευση και την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης. 
Είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί η 
διαφάνεια σχετικά με τη δυναμικότητα 
αποθήκευσης που προσφέρεται σε τρίτους, 
υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν ένα 
σαφές πλαίσιο χωρίς διακρίσεις, το οποίο θα 
καθορίζει το κατάλληλο ρυθμιστικό 
καθεστώς που θα εφαρμόζεται στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

(15) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων 
αποθήκευσης, για να βελτιωθεί η πρόσβαση 
τρίτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που 
είναι τεχνικώς ή/και οικονομικώς αναγκαίες 
για την παροχή αποτελεσματικής 
πρόσβασης στο σύστημα για τον εφοδιασμό 
των πελατών. Επομένως, η διαχείριση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενδείκνυται 
να ασκείται από νομικά χωριστές οντότητες 
που διαθέτουν ουσιαστικά δικαιώματα 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα πάγια 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
συντήρηση, την εκμετάλλευση και την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης. 
Είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί 
αποτελεσματικά η διαφάνεια σχετικά με τη 
δυναμικότητα αποθήκευσης που 
προσφέρεται σε τρίτους, υποχρεώνοντας τα 
κράτη μέλη να καταρτίσουν και να 
δημοσιεύσουν ένα σαφές πλαίσιο χωρίς 
διακρίσεις, το οποίο θα καθορίζει το 
κατάλληλο ρυθμιστικό καθεστώς που θα 
εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16
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(16) Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
δίκτυο διανομής είναι καθοριστικής 
σημασίας για την πρόσβαση στους πελάτες 
λιανικής, στα επόμενα στάδια της αγοράς. 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση τρίτων και τις 
επενδύσεις είναι λιγότερο σημαντικό στο 
επίπεδο της διανομής από ό,τι στο επίπεδο 
της μεταφοράς, καθώς στο επίπεδο της 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο σημαντικές 
η συμφόρηση και η επιρροή των 
συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι στο 
επίπεδο της μεταφοράς. Επιπλέον, ο 
λειτουργικός διαχωρισμός των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής κατέστη 
υποχρεωτικός, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/55/ΕΚ, μόλις από 1ης Ιουλίου 2007 
και τα αποτελέσματά του στην εσωτερική 
αγορά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες νομικού και 
λειτουργικού διαχωρισμού είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε αποτελεσματικό διαχωρισμό,
εφόσον οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, πρέπει 
επομένως να παρακολουθούνται οι 
δραστηριότητες των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθούν την κάθετη 
ολοκλήρωσή τους όσον αφορά την 
ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά, ιδίως 
σε σχέση με μικρούς οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες.

(16) Η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
δίκτυο διανομής είναι καθοριστικής 
σημασίας για την πρόσβαση στους πελάτες 
λιανικής, στα επόμενα στάδια της αγοράς. 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση τρίτων και τις 
επενδύσεις είναι λιγότερο σημαντικό στο 
επίπεδο της διανομής από ό,τι στο επίπεδο 
της μεταφοράς, καθώς στο επίπεδο της 
διανομής είναι εν γένει λιγότερο σημαντικές 
η συμφόρηση και η επιρροή των 
συμφερόντων παραγωγής απ’ ό,τι στο 
επίπεδο της μεταφοράς. Επιπλέον, ο 
λειτουργικός διαχωρισμός των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής κατέστη 
υποχρεωτικός, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/55/ΕΚ, μόλις από 1ης Ιουλίου 2007 
και τα αποτελέσματά του στην εσωτερική 
αγορά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Οι 
υφιστάμενοι κανόνες νομικού και 
λειτουργικού διαχωρισμού είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε αποτελεσματικό διαχωρισμό, 
εφόσον οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
εφαρμοστούν ορθά και παρακολουθούνται 
στενά. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού και τη δημιουργία 
πραγματικής αγοράς, σε επίπεδο λιανικής, 
πρέπει επομένως να παρακολουθούνται οι 
δραστηριότητες των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εκμεταλλευθούν την κάθετη 
ολοκλήρωσή τους όσον αφορά την 
ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά, ιδίως 
σε σχέση με μικρούς οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 A (νέα)

(21a) Οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες της 
αγοράς αερίου που απορρέουν από τη 
συγκέντρωση των προμηθευτών, τις 
μακροχρόνιες συμβάσεις που στηρίζουν τις 
παραδόσεις και την έλλειψη ρευστότητας 
των μεταγενέστερων χρηστών,
συσκοτίζουν τη διάρθρωση της 
τιμολόγησης. Για να αποκατασταθεί η 
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σαφήνεια της διάρθρωσης του κόστους, 
είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη διαμόρφωση της τιμής και, 
συνεπώς, πρέπει να καταστεί δεσμευτική η 
υποχρέωση εμπορίας.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά των νέων και μικρότερων εταιρειών 
αερίου και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά και τις τιμές αερίου.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) 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 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 αλλαγή συμπεριφοράς.

(23) 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 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 και η 
προπληρωμή πρέπει να είναι επαρκής και 
να αντικατοπτρίζει την πραγματική 
ποσότητα φυσικού αερίου 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 αλλαγή 
συμπεριφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πληρώνουν εκ των προτέρων το φυσικό αέριο που καταναλώνουν, π.χ. κάθε 
μήνα. Συχνά, η εν λόγω προκαταβολή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση του 
καταναλωτή. Οι εταιρείες ενεργείας επωφελούνται συνεπώς ενός άτοκου δανείου από τους 
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καταναλωτές. Με τις νέες τεχνολογίες - όπως η ευφυής μέτρηση - οι εταιρείες μπορούν να 
ζητήσουν την καταβολή επαρκέστερων προκαταβολών.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23 A (νέα)

(23a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την ορθή πρόβλεψη 
μεμονωμένων μέτρων (ευφυής μέτρηση), 
όπως προβλέπει η Οδηγία 2006/32/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  της 5ης Απριλίου 2006 για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες που 
αντικαθιστά την Οδηγία 93/76/EΟΚ1, 
προκειμένου να παρέχουν ακριβείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά 
με την κατανάλωση ενέργειας και να 
διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του 
τελικού χρήστη.
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ. 64.

Αιτιολόγηση

Οι ευφυείς μετρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές καλύτερη συνειδητοποίηση της πραγματικής 
κατανάλωσης φυσικού αερίου και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν σε μια πιο λελογισμένη χρήση 
του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Για να υποστηριχθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού με παράλληλη διατήρηση 
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως σε περίπτωση κρίσης 
ενεργειακού εφοδιασμού, είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα πλαίσιο για περιφερειακή 
συνεργασία αλληλεγγύης.

(24) Για να υποστηριχθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού με παράλληλη διατήρηση 
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως σε περίπτωση κρίσης 
ενεργειακού εφοδιασμού, είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
αερίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους και την συνεργασία των 
διαχειριστών δικτύων σε ευρωπαϊκό και 

(25) Για να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά 
αερίου, τα κράτη μέλη πρέπει να το 
διασφαλίσουν και να εποπτεύσουν την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών τους και την 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύων σε 
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περιφερειακό επίπεδο. ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

ΑΡΘΡΟ 5α, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/55/EΚ)

3. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη για την εν 
λόγω συνεργασία.

3. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη για την εν 
λόγω συνεργασία, την επιβλέπει και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

ΑΡΘΡΟ 5β (Οδηγία 2003/55/EΚ)

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και ενισχύουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου τους. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
ακολουθεί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 2η παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο και διασφαλίζουν τη 
συνεκτικότητα του νομικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου τους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των γειτονικών 
κρατών μελών. Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτουν οι περιφερειακές συνεργασίες 
ακολουθεί τον ορισμό των γεωγραφικών 
περιοχών από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 2η παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005.»

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά φυσικού αερίου πρέπει να υπάρχουν 
επαρκείς διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η αύξηση των διασυνδέσεων θα αυξήσει 
επίσης και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6 

ΑΡΘΡΟ 8, παράγραφος 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (α) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(α) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 

(α) εκμεταλλεύεται, συντηρεί και 
αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδεκτές 
συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και 
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αποτελεσματικές εγκαταστάσεις μεταφοράς, 
αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεις ΥΦΑ, 
λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το 
περιβάλλον, και προωθεί την ενεργειακή 
απόδοση καθώς και την έρευνα και την 
καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

αποτελεσματικές εγκαταστάσεις μεταφοράς, 
αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεις ΥΦΑ, 
προκειμένου να διασφαλίσει ανοιχτή αγορά 
για τους νεοεισερχόμενους, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον, και 
προωθεί την ενεργειακή απόδοση καθώς και 
την έρευνα και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά των μικρότερων και νέων εταιρειών.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6 A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 8α (νέο) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(6a) Προστίθεται το κάτωθι άρθρο:
"ΑΡΘΡΟ 8a
Τα κράτη μέλη, μεμονωμένα ή από κοινού, 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 20% της 
συνολικής ποσότητας φυσικού αερίου που 
διατίθεται στη χονδρική πώληση, 
μετρούμενο σε εθνικό επίπεδο, διατίθεται 
μέσω διαφανούς συναλλαγής. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
φορείς της αγοράς υπόκεινται εξίσου στην 
υποχρέωση αυτή.»

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά των νέων και μικρότερων εταιρειών φυσικού 
αερίου και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και τις τιμές φυσικού αερίου.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 13

ΑΡΘΡΟ 22, παράγραφος 3, εδάφιο 1 (Οδηγία 2003/55/EΚ) 

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
σχετικά με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2. Εάν η εν λόγω 

3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VIα αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
σχετικά με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2. Εάν η εν λόγω 
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υποδομή χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, ο 
Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στη ρυθμιστική αρχή από το 
παρόν άρθρο.

υποδομή χωροθετείται στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, ο 
Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στη ρυθμιστική αρχή από το 
παρόν άρθρο.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14 

ΑΡΘΡΟ 24 α, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (α)(Οδηγία 2003/55/EΚ)

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία με 
τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές των 
λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή, 
ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου εντός της 
Κοινότητας και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

(α) την προώθηση, σε στενή συνεργασία με 
τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές των 
λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή, 
ανταγωνιστικής, διαφανούς, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά αειφόρου εσωτερικής 
αγοράς φυσικού αερίου εντός της 
Κοινότητας και του αποτελεσματικού 
ανοίγματος της αγοράς για όλους τους 
καταναλωτές και τους προμηθευτές στην 
Κοινότητα·

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14 

ΑΡΘΡΟ 24 β, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β)(Οδηγία 2003/55/EΚ) 

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά και εύρυθμα, με στόχο την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο α)·

(β) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών 
εντός της Κοινότητας που να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά, εύρυθμα και 
αποτελεσματικά, με στόχο την επίτευξη του 
στόχου που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14 

ΑΡΘΡΟ 24 β, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (δ)(Οδηγία 2003/55/EΚ) 

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης ασφαλών, 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
συστημάτων, τα οποία να προωθούν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, την επάρκεια 
των συστημάτων και την έρευνα και 
καινοτομία για την κάλυψη της ζήτησης και 
για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαμηλών 

(δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης ασφαλών, 
διαφανών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων, τα οποία να 
προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
την επάρκεια των συστημάτων και την 
έρευνα και καινοτομία για την κάλυψη της 
ζήτησης και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα·

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14

ΑΡΘΡΟ 24 γ, παράγραφος 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (θ) (Οδηγία 2003/55/EΚ) 

θ) να παρακολουθεί τον βαθμό ανοίγματος 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε
επίπεδο χονδρικής και λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων 
φυσικού αερίου, τις τιμές για οικιακούς 
καταναλωτές, το ποσοστό αλλαγής 
προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής της 
παροχής και τα παράπονα των νοικοκυριών 
υπό τυποποιημένη μορφή, καθώς και 
οποιαδήποτε 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 
αποτελεσματικού ανοίγματος της αγοράς 
και του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής 
και λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων φυσικού αερίου, τις τιμές 
για οικιακούς καταναλωτές, το ποσοστό 
αλλαγής προμηθευτή, κατάλληλους όρους 
προπληρωμής που αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική κατανάλωση, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής και τα παράπονα των 
νοικοκυριών υπό τυποποιημένη μορφή, 
καθώς και οποιαδήποτε 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·

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πληρώνουν εκ των προτέρων το φυσικό αέριο που καταναλώνουν, κάθε μήνα. 
Συχνά, η εν λόγω προκαταβολή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση του 
καταναλωτή. Οι εταιρείες ενεργείας επωφελούνται συνεπώς ενός άτοκου δανείου από τους 
καταναλωτές. Με τις νέες τεχνολογίες - όπως η ευφυής μέτρηση - οι εταιρείες μπορούν να 
ζητήσουν την καταβολή επαρκέστερων προκαταβολών.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14

ΑΡΘΡΟ 24γ, παράγραφος 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ιβ) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για το 
φυσικό αέριο, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να διασφαλίζει 
υψηλών προτύπων δημόσια υπηρεσία για το 
φυσικό αέριο, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α και 
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επιβάλλονται δεόντως προς όφελος των 
καταναλωτών, με την επιβολή κυρώσεων
σε βάρος των επιχειρήσεων προμήθειας σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες·

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει μόνο να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών αλλά και την επιβολή τους.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14

ΑΡΘΡΟ 24γ, παράγραφος 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ιδ) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(ιδ) 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·

(ιδ) να διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
εφαρμογή εναρμονισμένου και εύληπτου 
μορφοτύπου για τα δεδομένα κατανάλωσης 
επαρκή προπληρωμή που να 
αντικατοπτρίζει την πραγματική 
κατανάλωση και την πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο η) 
του παραρτήματος A·

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πληρώνουν εκ των προτέρων το φυσικό αέριο που καταναλώνουν, κάθε μήνα. 
Συχνά, η εν λόγω προκαταβολή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση του 
καταναλωτή. Οι εταιρείες ενεργείας επωφελούνται συνεπώς ενός άτοκου δανείου από τους 
καταναλωτές. Με τις νέες τεχνολογίες - όπως η ευφυής μέτρηση - οι εταιρείες μπορούν να 
ζητήσουν την καταβολή επαρκέστερων προκαταβολών.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14

ΑΡΘΡΟ 24γ, παράγραφος 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα,
απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών αερίου και, με βάση τις έρευνες 
αυτές και στο πλαίσιο της εντολής που 
έχουν με βάση την εθνική νομοθεσία, να 
αποφασίζει κατάλληλα, για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
από οιαδήποτε απόφαση της ρυθμιστικής 
αρχής ή του Οργανισμού.
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προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου·

Αιτιολόγηση

Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρέπει να βασίζεται στα 
αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών που διενεργούνται σε συνεργασία με την αρμόδια επί του 
ανταγωνισμού εθνική αρχή. Επιπλέον, το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας είναι απαραίτητο 
επειδή, στο πλαίσιο των περισσότερων δικαστικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
μόνο πράγμα που μπορεί ένα δικαστήριο να ελέγξει είναι κατά πόσον ο ρυθμιστικός φορέας 
υιοθέτησε ορθή διαδικασία λήψης απόφασης (οριακός έλεγχος) αλλά δεν μπορεί να 
αποφαίνεται επί της ουσίας της απόφασης. Είναι απαραίτητο να διενεργούνται έλεγχοι και να 
γίνονται εξισορροπήσεις.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14

ΑΡΘΡΟ 24γ, παράγραφος 9 (Οδηγία 2003/55/EΚ)

9. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ρύθμισης, ελέγχου και διαφάνειας, ώστε να 
αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης, ιδίως σε βάρος των καταναλωτών, 
καθώς και κάθε επιθετική συμπεριφορά. Οι 
εν λόγω μηχανισμοί λαμβάνουν υπόψη τις 
διατάξεις της Συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 
82.

9. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ρύθμισης, ελέγχου και διαφάνειας, ώστε να 
διασφαλίζεται μια πραγματικά ανοιχτή 
αγορά φυσικού αερίου και να αποφεύγεται 
κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως 
σε βάρος των καταναλωτών, καθώς και κάθε 
επιθετική συμπεριφορά. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις 
της Συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 82.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 17

Παράρτημα A, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (η) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσής τους και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και ατελώς, 
να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
κατέχει άδεια προμήθειας την πρόσβαση στα 
δεδομένα μετρητών που τους αφορούν. Το 
μέρος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
δεδομένων οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω 
δεδομένα στην επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τον μορφότυπο των δεδομένων 
και τη διαδικασία για την πρόσβαση των 
προμηθευτών και των καταναλωτών στα 
δεδομένα. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη 

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσής τους και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και ατελώς, 
να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
κατέχει άδεια προμήθειας την πρόσβαση στα 
δεδομένα μετρητών που τους αφορούν. Το 
μέρος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
δεδομένων οφείλει να χορηγεί τα εν λόγω 
δεδομένα στην επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν έναν εύληπτο μορφότυπο των 
δεδομένων και τη διαδικασία για την 
πρόσβαση των προμηθευτών και των 
καταναλωτών στα δεδομένα. Δεν 
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χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 17

Παράρτημα A, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (η α) (νέο) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(ηα) προπληρώνουν μόνο επαρκές ποσό 
που αντικατοπτρίζει την πραγματική 
κατανάλωση.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 17

Παράρτημα A, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (θ) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση και 
το κόστος του αερίου. Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

(θ) ενημερώνονται κατάλληλα κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση και 
το κόστος του αερίου και έχουν εύκολη 
πρόσβαση στην πληροφορία αυτή (κατά τη 
διάρκεια του μήνα). Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία.

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 17

Annex A, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ι) (Οδηγία 2003/55/EΚ)

(ι) δύνανται να αλλάξουν προμηθευτή 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους, ο δε 
λογαριασμός του πελάτη στον προγενέστερο 
προμηθευτή εξοφλείται το αργότερο εντός 
ενός μηνός από την τελευταία προμήθεια εκ 
μέρους του προγενέστερου προμηθευτή.

(ι) δύνανται να αλλάξουν, χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση, προμηθευτή οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή του έτους, ο δε λογαριασμός 
του πελάτη στον προγενέστερο προμηθευτή 
εξοφλείται το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την τελευταία προμήθεια εκ μέρους του 
προγενέστερου προμηθευτή.
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