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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0529),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0317/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 2, παράγραφος 36, δεύτερη υποπαράγραφος (νέα) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

" Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, η 
κατοχή μακροπρόθεσμης σύμβασης 
μεταφοράς από μια επιχείρηση που έχει 
συμφέροντα σε δραστηριότητες 
παραγωγής ή εφοδιασμού δεν 
συνεπάγεται αφ' εαυτής έλεγχο ενός 
συστήματος μεταφοράς 

Or. en, it
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποκλεισθεί η έννοια του «ελέγχου» από τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις που αφορούν την παροχή ή την παραγωγή. Θεωρείται πράγματι αναγκαίο να 
διασφαλιστούν οι πολυετείς αυτές συμβάσεις που χαρακτηρίζουν τον τομέα του αερίου και όχι 
τον τομέα του ηλεκτρισμού.
Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ  1 Α (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
όλοι οι πελάτες που συνίστανται σε 
νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα 
απολαμβάνουν του ευεργετήματος της 
οικουμενικής υπηρεσίας, ιδίως το 
δικαίωμα να εφοδιάζονται με αέριο μιας 
συγκεκριμένης ποιότητας σε προσιτές, 
εύκολα συγκρίσιμες, διαφανείς και μη 
εμπεριέχουσες διακρίσεις τιμές, καθώς 
και το δικαίωμα επιλογής, ορθότητας, 
εκπροσώπησης και αποζημίωσης. 
Εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα της 
υπηρεσίας αποτελεί βασική ευθύνη των 
εταιρειών παροχής αερίου. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την 
προστασία του τελικού καταναλωτή και 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή και 
εξασφαλίζουν ιδιαίτερα την ύπαρξη των 
κατάλληλων διασφαλίσεων για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων των δεόντων μέτρων 
που θα τους βοηθήσουν προκειμένου να 
μην αποσυνδεθούν. Στο πλαίσιο αυτό, 
μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των πελατών σε 
απομακρυσμένες περιοχές που είναι 
συνδεδεμένοι με το σύστημα αερίου και 
των εταιρειών ενεργειακής έντασης, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 17(1)(α) της 
οδηγίας του συμβουλίου 2003/9/ΕΚ της 
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27ης Οκτωβρίου 2003 που 
αναδιαρθρώνει το κοινοτικό πλαίσιο για 
τη φορολόγηση των ενεργειακών 
προϊόντων και του ηλεκτρισμού1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν έναν 
προμηθευτή εσχάτης ανάγκης για τους 
πελάτες που συνδέονται με το δίκτυο 
παροχής αερίου. Εξασφαλίζουν υψηλά 
επίπεδα προστασίας του καταναλωτή, 
ιδίως σε σχέση με τη διαφάνεια 
αναφορικά με τους γενικούς συμβατικούς 
όρους και συνθήκες, τη γενική 
ενημέρωση και τους μηχανισμούς 
ρύθμισης των αντιδικιών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι ο επιλέξιμος πελάτης θα 
είναι πράγματι σε θέση να απευθυνθεί σε 
ένα νέο προμηθευτή. Όσον αφορά 
τουλάχιστον τους πελάτες νοικοκυριά, τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν εκείνα που 
παρατίθενται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας οδηγίας.”

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζουν οι εταιρείες τη δέουσα ποιότητα των υπηρεσιών όταν 
αναλαμβάνουν οι υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία του καταναλωτή και τη δημόσια 
υπηρεσία. Επί εξάλλου να διασφαλίζεται ο καταναλωτής από πλευράς εφοδιασμού ακόμη και σε 
απομονωμένες περιοχές και στην περίπτωση ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ  1 Β (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 4 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα δέοντα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι 

                                               
1ΕΕ L 283, 31.10 2003, σελ. 51
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δυνατόν πρέπει να περιλαμβάνουν μέσα 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και της ασφάλειας εφοδιασμού.
Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα την πρόβλεψη 
των κατάλληλων οικονομικών κινήτρων, 
με τη χρησιμοποίηση, όπου χρειάζεται, 
όλων των υφισταμένων μέσων σε εθνικό 
και κοινοτικό επίπεδο για τη συντήρηση 
και την κατασκευή της αναγκαίας 
υποδομής δικτύου, περιλαμβανομένης 
της ικανότητας αλληλοσύνδεσης. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, έχοντας πλήρως 
υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, να προωθούν 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες μεταξύ 
πελατών και επιχειρήσεων παροχής που 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου 
παραχωρώντας στους πελάτες ένα δίκαιο 
μερίδιο των ωφελημάτων που θα 
προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συμβάσεις αυτές θα είναι σε θέση να 
συμβάλουν σε ένα βέλτιστο επίπεδο 
επενδύσεων στον κλάδο.”

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη πολυετών συμβάσεων στον τομέα του αερίου, δεν πρέπει, υπό το πρίσμα της νέας 
Συνθήκης, να αποβεί σε βάρος του τελικού καταναλωτή.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 5α, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
κρατούνται ενήμερα για την εν λόγω 
συνεργασία.

Or. en, it
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο της περιφερειακής αλληλεγγύης, η Επιτροπή να ενεργεί κατόπιν 
συνεννόησης με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 5α, παράγραφος 4 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιφερειακή συνεργασία αλληλεγγύης. 
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 30 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της επιτροπολογίας. Το θέμα δεν συνίσταται σε 
μια απλή εφαρμογή μέτρου, ούτε αφορά «μη ουσιώδη στοιχεία». Είναι καθήκον της Επιτροπής 
να αναπτύξει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη συνεργασία για την περιφερειακή 
αλληλεγγύη με βάση τη δέουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 5β (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, 
ενθαρρύνοντας ιδίως τους διαχειριστές 
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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.»

συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) να 
δημιουργήσουν μια ενιαία διασύνδεση 
χρήστη στο έδαφός τους 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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι προκειμένου να καταστεί η περιφερειακή 
συνεργασία περισσότερο επιχειρησιακή και να εξασφαλισθεί η τεχνική σύγκλιση, σε συντονισμό 
με τις διατάξεις του κανονισμού 1775/2005.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα)
Άρθρο 8, παράγραφος 2 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι κανόνες που εγκρίνονται από τους 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς για 
την εξισορρόπηση του συστήματος είναι 
αντικειμενικοί, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις, περιλαμβανομένων των 
κανόνων τιμολόγησης των χρηστών του 
συστήματος σε περίπτωση ενεργειακής 
ανισορροπίας. Οι όροι και συνθήκες, 
περιλαμβανομένων των κανόνων και των 
τιμών, για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών από τους διαχειριστές 
καθορίζονται σύμφωνα με μια 
μεθοδολογία συμβατή με το άρθρο 25 
παράγραφος 2 κατά τρόπο που να μην 
υπάρχουν διακρίσεις και να 
αντικατοπτρίζεται το κόστος και 
δημοσιεύονται. Οι ΔΣΜ Δημοσιεύουν τα 
μέτρα που λαμβάνουν για την 



PR\706843EL.doc 11/33 PE400.700v01-00

EL

εξισορρόπηση του συστήματος 
μεταφοράς αερίου καθώς και το σχετικό 
κόστος και έσοδα που προκύπτουν από τα 
μέτρα αυτά.”

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Ο ΔΣΜ Θα μπορούσε να αποφασίσει να δημοσιεύσει ακόμη και τα στοιχεία σχετικά με την 
εξισορρόπηση του συστήματος, διασφαλίζοντας στους πελάτες μια μεγαλύτερη γνώση σχετικά με 
τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχηματίζεται η τιμή της ενέργειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Β (νέα)
Άρθρο 8, παράγραφος 4 α (νέα) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 8 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Οι ΔΣΜ δημιουργούν επαρκή
δυναμικότητα αλληλοσύνδεσης μεταξύ 
της μεταφορικής υποδομής τους 
προκειμένου να ανταποκριθούν σε κάθε 
λογική ζήτηση ικανότητας, όπως 
καθορίζεται από μια ανοικτή εποχιακή
διαδικασία”.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα καθήκοντα των ΔΣΜ θα έπρεπε να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η χρήση 
της υπάρχουσας δυναμικότητας μεγιστοποιείται χωρίς διακρίσεις και δημιουργείται νέα 
υποδομή όπου υπάρχει ζήτηση της αγοράς. Οι μεταβολές αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για 
την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Γ (νέα)
Άρθρο 8, παράγραφος 4 β (νέα) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"4β. Οι ΔΣΜ μεγιστοποιούν τη
δυναμικότητα μεταφοράς που 
προσφέρεται στην αγορά και κατά την 
κατανομή και διακοπή της ικανότητας σε 
αμφότερες τις πλευρές ενός εθνικού του 
συνόρου, δεν υφίστανται διακρίσεις 
μεταξύ των προμηθευτών εντός και εκτός 
της χώρας καταγωγής τους.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα καθήκοντα των ΔΣΜ θα έπρεπε να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η χρήση 
της υπάρχουσας δυναμικότητα μεγιστοποιείται χωρίς διακρίσεις και δημιουργείται νέα υποδομή 
όπου υπάρχει ζήτηση της αγοράς. Οι μεταβολές αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την 
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Άρθρο 13, παράγραφος 4 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 
δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμόρφωση του 
διαχειριστή συστήματος διανομής με την 
παράγραφο 2, όσον αφορά την πλήρη 
ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος 
διανομής, την απουσία διακριτικής 
συμπεριφοράς και το ότι οι 
δραστηριότητες προμήθειας της κάθετα 
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προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. 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 30 παράγραφος 
3.»

ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν 
προσπορίζονται αθέμιτο όφελος από την 
κάθετη ολοκλήρωσή της. 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 30 παράγραφος 
3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας επιτροπολογίας έχει προσδιορισθεί με υπερβολικά ευρύ 
τρόπο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 Α (νέα) 
Άρθρο 19, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Για την οργάνωση της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο 
περιεχόμενο των αγωγών (linepack) όπου 
αυτό είναι τεχνικά και/ή οικονομικά 
αναγκαίο για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο 
σύστημα για τον εφοδιασμό των πελατών, 
καθώς και για την οργάνωση της 
πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη 
ρυθμισμένη διαδικασία πρόσβασης. Η 
διαδικασία αυτή λειτουργεί με κριτήρια 
που χαρακτηρίζονται από 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων”.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αποθήκευση αερίου παραμένει στα χέρια λίγων προνομιούχων, η πρόσβαση 
κατόπιν διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί σε ανταγωνιστική πρόσβαση στην αποθήκευση. Θα 
έπρεπε επομένως να προτιμηθεί η διαδικασία βάσει ρυθμίσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 
Άρθρο 19, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και 
μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών 
και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται βάσει των διαφορετικών 
διαδικασιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.»

«Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιεύουν 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 
κατά πόσον η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο των 
αγωγών (linepack) είναι τεχνικώς ή/και 
οικονομικώς αναγκαία για την παροχή 
αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών. Τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν ή υποχρεώνουν τους 
διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης και 
μεταφοράς να δημοσιοποιούν, ποιες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μέρη αυτών
και ποιο περιεχόμενο αγωγών 
προσφέρονται.»

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 Α (νέα) 
Άρθρο 19, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το άρθρο 19 παράγραφος 3 
διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αποθήκευση αερίου παραμένει στα χέρια λίγων προνομιούχων, η πρόσβαση 
κατόπιν διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί σε ανταγωνιστική πρόσβαση στην αποθήκευση. Θα 
έπρεπε επομένως να προτιμηθεί η διαδικασία βάσει ρυθμίσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 
Άρθρο 22, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 6, 
υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου, 
δηλαδή οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, 
να εξαιρείται, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 
9, 18, 19, 20 και 24γ παράγραφοι 4, 5 και 
6, υπό τους ακόλουθους όρους:

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ποιες είναι οι υποδομές που μπορούν να υπόκεινται σε παρέκκλιση και 
ταυτόχρονα να διευκρινισθεί ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος όταν η παρέκκλιση εμπλέκει άνω 
των δύο κρατών μελών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 
Άρθρο 22, παράγραφος 3 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ποιες είναι οι υποδομές που μπορούν να υπόκεινται σε παρέκκλιση και 
ταυτόχρονα να διευκρινισθεί ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος όταν η παρέκκλιση εμπλέκει άνω 
των δύο κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 
Άρθρο 22, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 4 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας. 
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει 
να απαιτείται να καλούνται όλοι οι 
δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
μίσθωση δυναμικότητας, πριν γίνει η 
κατανομή της δυναμικότητας στη νέα 
υποδομή, ακόμη και για ιδία χρήση. Η 
ρυθμιστική αρχή πρέπει να απαιτεί οι 
κανόνες διαχείρισης της συμφόρησης να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
προσφοράς της αχρησιμοποίητης 
δυναμικότητας στην αγορά και οι 
χρήστες της εγκατάστασης να έχουν το 
δικαίωμα να διαπραγματεύονται τη 
δυναμικότητα που διαθέτουν βάσει 
συμβάσεων στη δευτερογενή αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) του παρόντος άρθρου, η 
ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
κατανομής δυναμικότητας.

Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης, η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες 
και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση 
και την κατανομή δυναμικότητας στο 
βαθμό που τούτο δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Or. en, it
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ποιες είναι οι υποδομές που μπορούν να υπόκεινται σε παρέκκλιση και 
ταυτόχρονα να διευκρινισθεί ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος όταν η παρέκκλιση εμπλέκει άνω 
των δύο κρατών μελών. Η χορήγηση εξάλλου της παρέκκλισης δεν εμποδίζει τη σύναψη 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 
Άρθρο 22, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 4 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση μιας απόφασης εξαίρεσης από 
την Επιτροπή παύει να ισχύει δύο έτη 
μετά την έκδοση της απόφασης, εάν έως 
τότε δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή 
της υποδομής, και πέντε έτη μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν η υποδομή δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η Ρυθμιστική αρχή μπορεί να αξιολογεί 
την ανάγκη αναθεώρησης μιας απόφασης 
εξαίρεσης δύο έτη μετά την έκδοση της 
απόφασης, εάν έως τότε δεν έχει αρχίσει 
ακόμη η κατασκευή της υποδομής, και 
πέντε έτη αφότου η υποδομή έχει τεθεί σε 
λειτουργία.

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Η ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να αποφασίσει να αξιολογήσει την ανάγκη ανανέωσης της 
απόφασης παρέκκλισης για χρονικό διάστημα ανώτερο εκείνου που έχει καθοριστεί ή να 
μετατοπίσει τις προθεσμίες ισχύος της ίδιας της παρέκκλισης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 
Άρθρο 22, παράγραφος 5 α (νέα) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι παρεκκλίσεις βάσει της 
παραγράφου 1 εφαρμόζονται αυτομάτως 
στις παρεκκλίσεις που χορηγούνται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
.../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ...[ που 
τροποποιεί την οδηγία 2003/55/ΕΚ 
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σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου*].
*ΕΕ L…

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος των νέων επενδύσεων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24α, παράγραφος 1 (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία
εθνική ρυθμιστική αρχή για τον 
ηλεκτρισμό και το αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να αποφεύγεται η σύγχυση κατά την εξέταση του αντιπροσωπευτικού 
καθήκοντος του φορέα αυτού στο πλαίσιο του Οργανισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24α, παράγραφος 3, στοιχείο (β) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοίκησή της διορίζεται για μη 
ανανεώσιμη θητεία ορισμένης διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι δυνατόν 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της 
διαρκούσης της θητείας της, μόνον εάν δεν 
πληροί πλέον τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο ή εάν κριθεί ένοχη για 
σοβαρό παράπτωμα.

(β) η διοίκησή της διορίζεται για 
ανανεώσιμη μόνο μια φορά θητεία 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών και 
είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά της διαρκούσης της θητείας 
της, μόνον εάν δεν πληροί πλέον τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή 
εάν κριθεί ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μια πενταετής θητεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα έπρεπε να ανανεώνεται μια φορά, 
δεδομένου του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την ανάγκη σταθερότητας στην αγορά 
ενέργειας. Οι θητείες μεγαλύτερης διάρκειας θα έπρεπε να μην είναι ανανεώσιμες.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24β, στοιχείο (στ α) (νέο) (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) εξασφαλίζοντας, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την 
προστασία του καταναλωτή με βάση την 
ποιότητα της υπηρεσίας, την πρόσβαση 
σε αξιόπιστη και σαφή ενημέρωση και 
ένα ουσιαστικό δικαίωμα προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία του δικτύου και να 
επανεξετάζει τους κανόνες ασφάλειας και 
αξιοπιστίας του δικτύου·

(ζ) να παρακολουθεί την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία του δικτύου, θεσπίζοντας 
προδιαγραφές και απαιτήσεις για την 
ποιότητα της υπηρεσίας και εφοδιασμού
και να επανεξετάζει την ποιότητα της 
υπηρεσίας και εφοδιασμού που έχει 
επιτευχθεί καθώς και τους κανόνες 
ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένες εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη το καθήκον ελέγχου της λειτουργίας της αγοράς 
φυσικού αερίου μεταξύ άλλων και από πλευράς ποιότητας εφοδιασμού και υπηρεσιών προς τον 
καταναλωτή, που κατ' αυτόν τον τρόπο θα επωφεληθεί από μια συνεκτικότερη και
διαφανέστερη ρύθμιση. Καλό θα ήταν να εξασφαλίζεται επίσης ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμών θα είναι επίσης υπεύθυνες για 
την καθιέρωση των σχετικών μεθοδολογιών ως προς τον καθορισμό της τιμής μεταφοράς και 
διανομής προκειμένου να επιτευχθεί ένα περισσότερο σταθερό και διαφανές ρυθμιστικό 
πλαίσιο.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ια)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) να παρακολουθεί και να 
επανεξετάζει τους όρους πρόσβασης στην 
αποθήκευση, την αποθήκευση αγωγών 
(linepack) και σε άλλες βοηθητικές 
υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19·

(ια) να παρακολουθεί τους όρους 
πρόσβασης στην αποθήκευση, την 
αποθήκευση αγωγών (linepack) και σε 
άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ παρακολούθησης και επανεξέτασης είναι ασαφής και ηαναφορά στην 
επανεξέταση τείνει να δημιουργήσει μια νομική βάση για συγκεκριμένες νέες εκ των προτέρων 
εξουσίες στην αποθήκευση, το περιεχόμενο του αγωγού και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ιβ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(ιβ) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα 
άλλων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων δημόσια 
υπηρεσία για το φυσικό αέριο, το 
ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς φυσικού 
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την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προστασίας των καταναλωτών που 
ορίζονται στο παράρτημα Α·

αερίου και το δικαίωμα επιλογής για τον 
καταναλωτή, την προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 
που ορίζονται στο παράρτημα Α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η επίτευξη ενός ουσιαστικού ανοίγματος της αγοράς αερίου για όλους 
τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ιγ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να δημοσιεύει συστάσεις,
τουλάχιστον ανά έτος, σχετικά με τη 
συμμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας 
προς το άρθρο 3·

(ιγ) να δημοσιεύει συστάσεις, 
τουλάχιστον ανά έτος, σχετικά με τη 
συμμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας, 
με τις εξελίξεις στην αγορά και προς το 
άρθρο 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η επίτευξη ενός ουσιαστικού ανοίγματος της αγοράς αερίου για όλους 
τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ιδ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(ιδ) να διασφαλίζει την ουσιαστική και 
ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα 
κατανάλωσης πελατών για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς, την εφαρμογή 
εναρμονισμένου μορφοτύπου για τα 
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παράγραφο η) του παραρτήματος A· δεδομένα κατανάλωσης και την πρόσβαση 
σε δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 
η) του παραρτήματος A·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η επίτευξη ενός ουσιαστικού ανοίγματος της αγοράς αερίου για όλους 
τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 1, στοιχείο (ιστ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) να παρακολουθεί την ορθή 
εφαρμογή των κριτηρίων βάσει των 
οποίων καθορίζεται κατά πόσον μια 
εγκατάσταση αποθήκευσης υπάγεται το 
άρθρο 19 παράγραφος 3 ή 19 
παράγραφος 4.

(ιστ) να παρακολουθεί την ορθή 
εφαρμογή των κριτηρίων βάσει των 
οποίων καθορίζεται κατά πόσον η
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στο περιεχόμενο του 
αγωγού είναι τεχνικώς και/ή οικονομικώς 
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται 
αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα 
για τον εφοδιασμό των πελατών..

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις νέες διατάξεις του άρθρου 19 της τρέχουσας πρότασης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 3, στοιχείο (β)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία 
των αγορών αερίου και, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι κανόνες περί 

(β) να ερευνά, σε συνεργασία με την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού και σε πλαίσιο 
σεβασμού των αντιστοίχων 
αρμοδιοτήτων, τη λειτουργία των αγορών 
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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 
προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου·

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 
προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου στο 
βαθμό που τα μέτρα αυτά η είναι 
συμβατά με την αναγκαία ασφάλεια 
εφοδιασμού ·

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδους σημασίας ο σεβασμός των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων των δύο αρχών και η 
διευκρίνιση ότι η αρχή για την ενέργεια μπορεί να πραγματοποιεί έλεγχο εκ των προτέρων ενώ 
η αρχή ανταγωνισμού έχει αρμοδιότητα ελέγχου εκ των υστέρων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να επιβάλλει αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
τυχόν αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής ή 
του Οργανισμού·

(δ) να επιβάλλει αποτελεσματικές, 
ομοιογενείς και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή 
τυχόν αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής ή 
του Οργανισμού·

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις, εκτός από αποτελεσματικές και αποτρεπτικές πρέπει να είναι «ομοιογενείς» στα 
διάφορα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 4, στοιχείο (α)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, των 
μεθοδολογιών για τον καθορισμό των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και 
τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι 
επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων και των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

Or. en, it

Αιτιολόγηση

Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να ενημερώνεται μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ίδια 
μεθοδολογία που αφορά τη διαμόρφωση των τιμολογίων.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 6  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να απαιτούν από τους 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, 
αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανομής να 
τροποποιούν, εάν χρειάζεται, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και 

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να απαιτούν από τους 
διαχειριστές των υποδομών που 
υπόκεινται σε ρυθμιζόμενη πρόσβαση 
από τρίτους βάσει των διατάξεων των 
άρθρων 18,19 παράγραφος 4 και 20 να 
τροποποιούν, εάν χρειάζεται, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 
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εφαρμόζονται αμερόληπτα. που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και 
εφαρμόζονται αμερόληπτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η οδηγία επιτρέπει την πρόσβαση σε 
υποδομές χωρίς ρύθμιση υπό ορισμένες περιστάσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Άρθρο 24γ, παράγραφος 13  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών.

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο, δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε εθνικό δικαστικό φορέα ή 
άλλη εθνική αρχή, ανεξάρτητο των 
εμπλεκομένων μερών και της κυβέρνησης 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αποφάσεων, οι προσφυγές πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν ανεξάρτητο και ουδέτερο 
φορέα όπως τα δικαστήρια που δεν υπόκειται σε ιδιωτική η πολιτική επιρροή σύμφωνα επίσης 
με το άρθρο 22α παράγραφος 2 που προβλέπει την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών από 
την οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, συμφέροντα αγοράς ή κυβερνήσεις. Οι 
προσφυγές μέσω των δικαστηρίων συμβάλλουν στην εδραίωση της ανεξαρτησίας των 
ρυθμιστικών αποφάσεων από πολιτικές παρεμβολές. Τούτο είναι επίσης αναγκαίο δεδομένου 
ότι σε ορισμένες χώρες οι τοπικές δημοτικές αρχές εμπλέκονται στις αποφάσεις αυτές.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24γ, παράγραφος 14  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή από τις ρυθμιστικές αρχές των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. 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 30 
παράγραφος 3.»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των προνομίων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών υπερβαίνει σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής των μέτρων που θα μπορούσαν να εγκριθούν με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24δ, παράγραφος 2 α (νέα)  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
συνάπτουν συμφωνίες με άλλες 
ρυθμιστικές αρχές εντός της Ένωσης
προκειμένου να ενισχυθεί η ρυθμιστική 
συνεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας να 
συνάπτουν συμφωνίες με άλλες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί μια 
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μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεργασία και συνεκτικότητα.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24δ, παράγραφος 4  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έκταση των καθηκόντων των 
ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, 
καθώς και σχετικά με τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες ο Οργανισμός καθίσταται 
αρμόδιος για το καθεστώς ρύθμισης των 
υποδομών που συνδέουν δύο τουλάχιστον 
κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς ρύθμισης των διασυνοριακών θεμάτων, το οποίο προσδιορίζει το κατά πόσον οι 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό, είναι πολύ 
βασικό για να προσδιορίζεται απλώς με τη διαδικασία της επιτροπολογίας που αφορά μόνον 
«επουσιώδη στοιχεία». Οι εξουσίες που αποδίδονται στον Οργανισμό χρειάζονται μια νομική 
βάση στο πλαίσιο της κλασικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24στ, παράγραφος 1  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις προμήθειας να τηρούν στη 
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διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, 
της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της 
Επιτροπής, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 
δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και με 
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ.

διάθεση των αρμοδίων αρχών και τούτο 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους, επί τουλάχιστον πέντε έτη, τα 
δεδομένα που αφορούν όλες τις 
αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας 
φυσικού αερίου και παραγώγων αερίου με 
πελάτες χονδρικής και διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς, καθώς και με 
διαχειριστές εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και ΥΦΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιστάσεις για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τις συμβάσεις χονδρικής πρέπει 
να προσδιορίζονται σαφώς και να εμπίπτουν στα συγκεκριμένα καθήκοντα των αρμόδιων 
αρχών. Στις αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλαμβάνονται και άλλοι φορείς εκτός από εκείνους 
που αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας. Όσον αφορά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, το άρθρο 
24γ παράγραφος 3 εδάφιο γ της πρότασης της Επιτροπής, τους επιτρέπει «να ζητούν από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου οποιαδήποτε πληροφορία για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους». Η απαίτηση τήρησης μητρώου συμβιβάζεται με τη διάταξη αυτή.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 
Άρθρο 24στ, παράγραφος 3  (Οδηγία 2003/55/ΕΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ.

3. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
αποφασίσει να θέσει στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά τις εν λόγω 
πληροφορίες, υπό τον όρο ότι δεν 
κοινοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συντελεστές της αγοράς ή συγκεκριμένες 
συναλλαγές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, ούτε σε μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις για την εισαγωγή αερίου από 
τρίτες χώρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των δεδομένων πρέπει να χρειάζεται και να είναι ανάλογη. Η αγορά αερίου της 
Ε. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, που βασίζονται γενικά σε 
διμερείς μακροπρόθεσμες συμβάσεις τις οποίες διαπραγματεύεται η ΕΕ με τους εισαγωγείς 
αερίου αφενός και με τους παραγωγούς εκτός ΕΕ αφετέρου. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσίευση 
των στρατηγικών δεδομένων σε σχέση με τις συμβάσεις αυτές, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, 
ακόμη και σε συσσωρευμένη μορφή, θα μπορούσε προφανώς να βλάψει τα συμφέροντα των 
εισαγωγέων αερίου της ΕΕ (π.χ. τη μέση τιμή εισαγωγών αερίου) δεδομένου ότι θα παρείχε 
στους παραγωγούς αερίου εκτός ΕΕ πληροφορίες για τις συνθήκες πώλησης των ανταγωνιστών 
τους,
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΣΑΓΩΓΗ

Η αγορά αερίου και εκείνη του ηλεκτρισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ που έχει κατ' 
επανάληψη δηλώσει ότι επιθυμεί να εκφρασθεί με «μια φωνή» σε σχέση με την ενέργεια.

Προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να υλοποιήσει το στόχο της δημιουργίας μιας εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας η υλοποίηση ομοιόμορφων συνθηκών 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αερίου και 
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε την τρίτη ενεργειακή δέσμη στο πλαίσιο της οποίας 
θα έπρεπε να εφαρμοστεί η ελευθέρωση εκείνη των αγορών που οι προηγούμενες δέσμες δεν 
έχουν μέχρι σήμερα υλοποιήσει1.

ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η πρόταση της επιτροπής προβλέπει την υιοθέτηση της ίδιας προσέγγισης τόσο στον τομέα 
του αερίου όσο και σε εκείνον του ηλεκτρισμού.

Η πρόταση είναι οπωσδήποτε αξιόλογη στο βαθμό που θα δημιουργήσει μια συμμετρική και 
εναρμονισμένη ενεργειακή αγορά που θα επιτρέψει να ξεπερασθεί ο υψηλός βαθμός 
συγκέντρωσης ο οποίος εξακολουθεί να παρατηρείται σε διάφορες χώρες, διευκολύνοντας 
την πρόσβαση των νέων επιχειρήσεων στην αγορά και διασφαλίζοντας συνθήκες 
ανταγωνισμού που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε μια μείωση των τιμών υπέρ του τελικού 
καταναλωτή.

Ο εισηγητής θεωρεί ωστόσο, ότι δεδομένης της διαφοράς στη δομή των δύο αγορών, της μη 
αμελητέας εξάρτησης από τρίτες ώρες στον τομέα του αερίου, των διαφορών μεταξύ των 
τρόπων αποδοχής των ισχυόντων κανονισμών και της ύπαρξης πολυετών συμβάσεων 
εφοδιασμού στον τομέα του αερίου, είναι αναγκαία μια διάκριση μεταξύ του τομέα του 
αερίου από εκείνον της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις εφοδιασμού 
πρέπει να προστατευθούν από τη στιγμή που δεν προσδιορίζουν εκ των πραγμάτων τον 
«έλεγχο» του δικτύου εκ μέρους του διαχειριστή ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του 
εφοδιασμού και της παροχής. Τα κράτη μέλη θα μπορέσουν ως εκ τούτου να είναι ελεύθερα,
σε πλαίσιο σεβασμού των υποχρεώσεων βάσει της Συνθήκης, να προωθήσουν συμφωνίες που 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγής και διανομής ενέργειας εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα οφέλη για τον τελικό καταναλωτή και αποδοτικότητα των επενδύσεων.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

                                               
1  Η διαδικασία  ελευθέρωσης της αγοράς  αερίου  άρχισε το 1999,  έστω και αν  ένα ορόσημο  για  τη 
δημιουργία  της ευρωπαϊκής αγοράς  ενέργειας  ήταν  η  θέσπιση της οδηγίας του Ιουνίου  2003. 
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Το κρίσιμο σημείο της δέσμης αφορά αναμφίβολα το διαχωρισμό ιδιοκτησίας που εμποδίζει 
σαφώς τις κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες να έχουν συμμετοχή τόσο στις δραστηριότητες 
εφοδιασμού όσο και στις δραστηριότητες μεταφοράς αερίου.

Η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει το λειτουργικό και νομικό διαχωρισμό του διαχειριστή 
ο οποίος δραστηριοποιείται στη μεταφορά από εκείνον που δραστηριοποιείται στον 
εφοδιασμό, δεν επέτρεψε τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το δίκτυο για να διατηρήσουν τη 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά, μια έχοντας το παραμικρό κίνητρο για να επενδύσουν σε νέα 
δίκτυα και να επιτρέψουν την πρόσβαση σε νέους διαχειριστές.

Ο εισηγητής θεωρεί επομένως, ότι ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας αποτελεί οπωσδήποτε την 
καλύτερη μέθοδο για να εξασφαλισθεί η πλήρης ανεξαρτησία μεταξύ επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη μεταφορά και τον εφοδιασμό, όπως επίσης και η καλύτερη δυνατή
και αποτελεσματική επιλογή σε σχέση με εκείνη του ανεξάρτητου διαχειριστή του 
συστήματος (ΑΔΣ) που θα απαιτούσε δύσκαμπτες και διαρθρωμένες δομές διακυβέρνησης 
και έναν ισχυρότερο ρυθμιστικό έλεγχο. Πρέπει εξάλλου να υπενθυμιστεί ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη το πείραμα των ΑΔΣ οπωσδήποτε δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Παρομοίως επείγουσα είναι η ανάγκη ενός ουσιαστικού διαχωρισμού των διαχειριστών των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταφοράς από τις δραστηριότητες εφοδιασμού που 
υπάγονται στην κάθετα ολοκληρωμένη εταιρία προκειμένου να διασφαλίζεται μια διαφανής 
διαχείριση των δυνατοτήτων παροχής αερίου και μια μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι προκειμένου να περιορισθούν συμπεριφορές εμπεριέχουσες διακρίσεις 
έναντι νέων διαχειριστών του συστήματος, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα 
πρέπει να ρυθμίζεται και να μην αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Είναι πάντως θεμελιώδους σημασίας η ελευθέρωση της αγοράς αερίου να πραγματοποιηθεί 
κατά τρόπο συμμετρικό προβλέποντας μια εναρμόνιση του βαθμού ανοίγματος των εθνικών 
αγορών. Η αμοιβαιότητα θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και σε 
σχέση με τις τρίτες ώρες και για το σκοπό αυτό ο εισηγητής, έστω και αν τάσσεται υπέρ της 
ρήτρας διασφάλισης της Επιτροπής, θεωρεί ότι είναι σημαντικό, οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και 
δυνάμει επενδυτών τρίτων χωρών να ρυθμίζονται καλύτερα στη μορφή και το περιεχόμενο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Η Επιτροπή προτίθεται με την τρίτη δέσμη να παραχωρήσει βασικό όρο όλο στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές που θα πρέπει να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, αυτονομία 
προϋπολογισμού και να αποδεικνύουν ότι είναι εντελώς ανεξάρτητες ως προς τη διαχείριση.

Ο εισηγητής υποδέχεται με ικανοποίηση τις προτάσεις της επιτροπής που προτίθενται να 
εναρμονίσουμε και να ενισχύσουν τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει εξάλλου να διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσίες 
αποτροπής και επιβολής κυρώσεων, οι δε κυρώσεις θα πρέπει να έχουν ομοιογενή 
χαρακτήρα για τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές.

Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο, οι έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε 
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σχέση με τη λειτουργία των αγορών να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο σεβασμού των 
αρμοδιοτήτων των αρχών αντιτράστ.

Ο εισηγητής συμμερίζεται επίσης την ανάγκη επισημοποίησης των υποχρεώσεων 
συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών αφήνοντας στην Επιτροπή, μέσω του Οργανισμού, το 
καθήκον ελέγχου του κατά πόσον η συνεργασία λαμβάνει πράγματι χώρα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι υποδομές έχουν οπωσδήποτε πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Πρέπει πράγματι να υπενθυμίσει η κατάσταση των νέων κρατών μελών που διαθέτοντας 
ελλιπείς, ενίοτε δε και ανύπαρκτες υποδομές, εξαρτώνται εντελώς για τον εφοδιασμό αερίου 
από διαχειριστές τρίτων χωρών.

Οι κανονισμοί προβλέπουν μια σειρά προτάσεων με στόχο να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε 
υποδομές εκ μέρους νέων διαχειριστών μέσω τις εξαιρέσεις της ρυθμιζόμενης πρόσβασης σε 
τρίτους.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι εξαιρέσεις που χορηγούνται πρέπει να έχουν ως τελικό στόχο την 
παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς, στο βαθμό που οι επενδύσεις δεν είναι νοούνται μόνο 
ως διασυνοριακές, αλλά και για εγκαταστάσεις επαναέρωσης και αποθήκευσης αερίου.

Στο πλαίσιο της νέας πρότασης, ελαφρά διορθωμένη για να προσαρμοσθεί στις διατάξεις 
σχετικά με το διαχωρισμό ιδιοκτησίας, ο εισηγητής θεωρεί ότι προς αποφυγή αμφιβολιών 
κατά την ερμηνεία, οι εξαιρέσεις πρέπει να παραχωρούνται, με πλήρη σεβασμό της λογικής 
της αγοράς και έχοντας ως γνώμονα τον ανταγωνισμό, βάσει μιας σαφούς και καθορισμένης 
εκ των προτέρων πειθαρχίας και σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο εισηγητής θεωρεί 
εξάλλου αναγκαίο να προστατευθούν οι επενδύσεις επεκτείνοντας το καθεστώς της 
ρυθμιζόμενης πρόσβασης σε τρίτους.

Ο εισηγητής, αν και κρίνει θετικά την πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει μια 
συστηματική συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών δικτύου, τουλάχιστον σε περιφερειακή 
βάση, θεωρεί αναγκαίο να δοθεί ένας επιχειρησιακός χαρακτήρας στη συνεργασία αυτή, 
προβλέποντας τη δημιουργία μιας ενιαίας δομής για τη διαχείριση του δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται, σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη, σχετικά με τη συνεργασία αυτή.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην αγορά αερίου προβλέπει μια διεύρυνση των 
εξουσιών της Επιτροπής για την έγκριση δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών μέσω της 
αποκαλούμενης διαδικασίας της επιτροπολογίας σε πολλές περιπτώσεις που κυμαίνονται από 
τον ορισμό και την πιστοποίηση των διαχειριστών μεταφοράς έως την εξακρίβωση του 
σεβασμού των υποχρεώσεων κατά την εφαρμογή των ρυθμιστικών εξουσιών και την 
παραχώρηση εξαιρέσεων για νέες υποδομές κοκ.
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Αν και ο εισηγητής τάσσεται υπέρ του να είναι η Επιτροπή σε τελευταία ανάλυση -στην 
περίπτωση που η τελευταία διατηρεί σοβαρές αμφιβολίες- υπεύθυνη για την επίλυση 
διαφωνιών και συγκρούσεων αρμοδιότητας και για την επιβολή δεσμευτικών αποφάσεων 
τεχνικού χαρακτήρα, θεωρεί ωστόσο ότι σε ορισμένα τμήματα της οδηγίας η Επιτροπή 
υπερβαίνει τις εξουσίες της και ιδιαίτερα όταν καλείται να εγκρίνει τις κατευθυντήριες 
γραμμές με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, με δικαίωμα λεπτομερούς ελέγχου, διαδικασία 
που προβλέπεται αντίθετα για την έγκριση μέτρων γενικού χαρακτήρα με στόχο την 
τροποποίηση επουσιωδών στοιχείων της οδηγίας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και εκείνη του αερίου πάσχουν από μια 
έλλειψη διαφάνειας που εμποδίζει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και την 
πρόσβαση νέων διαχειριστών στην αγορά.

Οι λογαριασμοί είναι συχνά ακατανόητοι και ο καταναλωτής ως επί το πλείστον δεν είναι σε 
θέση να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση του ή τα τιμολόγια που 
εφαρμόζουν οι διαχειριστές. Ο εισηγητής υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι χρειάζεται να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά, καθιστώντας διαθέσιμες τον καταναλωτή, μεταξύ άλλων 
και σε επί τούτου ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες σχετικά 
με τις συμβάσεις παροχής ή τις παράγωγες συμβάσεις και προβλέποντας δυνατότητες 
προσφυγής.

Μια μεγαλύτερη διαφάνεια θα απέβαινε όχι μόνο προς όφελος του καταναλωτή κατά την 
πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά και των ίδιων των διαχειριστών που θα μπορούν να διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές στην αγορά διαχειριστών τρίτων χωρών οι οποίοι θα 
υπόκεινται και αυτοί στις ίδιες υποχρεώσεις διαφάνειας που ισχύουν για τους ευρωπαίους 
διαχειριστές.

Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να καταστούν υπεύθυνοι οι διαχειριστές σε σχέση με τη 
δημόσια υπηρεσία που παρέχεται στον τελικό καταναλωτή, για λόγους αξιολόγησης της 
ποιότητας της υπηρεσίας, προβλέποντας «κοινωνικά» τιμολόγια για την προστασία των 
καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες.


