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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. 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 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0528),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 55 και 95 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο 
Κοινοβούλιο (C6-0316/2007),

– 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 – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ποσοστό 20 % έως το 2020. 
Πρέπει να θεσπισθεί κάθε μέτρο που θα 
διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
αυτού με προτεραιότητα στη 
συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρικής 
ενέργειας όπου είναι εφικτό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα δίκτυα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ώστε τα κράτη μέλη να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σε πολλά κράτη μέλη κυριαρχούν 
στις αγορές μεγάλοι παράγοντες. Πρέπει 
να δοθεί η εξουσία στις ρυθμιστικές 
αρχές να εντοπίζουν τη δεσπόζουσα θέση 
μιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην αγορά και να θεσπίζουν ένα 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο για τον περιορισμό 
του μεριδίου σε οποιαδήποτε σχετική 
αγορά σε 20 %. Η σχετική αγορά πρέπει 
να ορίζεται από την Επιτροπή και πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές στα 
γεωγραφικά όρια της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση 
σε άλλους παράγοντες της αγοράς. Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το 
γεωγραφικό μέγεθος της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει 
τη μεγέθυνση των εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοσθεί 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό όσον 
αφορά την άρση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ φορέων 
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ηλεκτροπαραγωγής και διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, και δεν πρέπει 
να δημιουργήσει ένα επαχθές και 
δύσχρηστο ρυθμιστικό καθεστώς για τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, το οποίο θα 
είναι δύσκολο και δαπανηρό στην 
εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε σύστημα θεσπισθεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό και απλό.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να αναπτυχθεί 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι μη οικιακοί 
πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν τους προμηθευτές τους και να 
συνάπτουν συμβάσεις για την κάλυψη 
των απαιτήσεών τους σε ηλεκτρική 
ενέργεια με περισσότερους προμηθευτές.
Οι πελάτες πρέπει να προστατεύονται από 
ρήτρες αποκλειστικότητας σε συμβάσεις, 
οι οποίες συνεπάγονται τον αποκλεισμό 
ανταγωνιστικών ή/και συμπληρωματικών 
προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας πρέπει να είναι να επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν από 
χαμηλότερες τιμές για την ενέργεια και, επομένως, πρέπει να εμποδίζει τους κατεστημένους 
προμηθευτές με δεσπόζουσα θέση να προβλέπουν διατάξεις αποκλειστικότητας στις συμβάσεις 
με τους πελάτες. Οι διατάξεις αποκλειστικότητας εμποδίζουν τους μη οικιακούς πελάτες να
απευθυνθούν σε μίγμα προμηθευτών, ώστε να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες στους 
λογαριασμούς τους ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

(13) Ο πλήρης διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων δικτύου και προμήθειας 
πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, ώστε οποιοσδήποτε 
διαχειριστής δικτύου ή θυγατρική του 
εταιρεία στην Κοινότητα να μην 
επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προμήθειας ή παραγωγής 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να ισχύει τόσο για τις εταιρείες της ΕΕ όσο 
και τις εταιρείες χωρών μη μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
δραστηριότητες δικτύου και προμήθειας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
διαχωρισμένες, οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται 
την πιστοποίηση διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
διαχωρισμού. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα 
και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων 
της Κοινότητας, ο Οργανισμός πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με την πιστοποίηση τις οποίες 
λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικειμενικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα 
διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εργάζονται στην ίδια βάση. Ο Οργανισμός θα διαθέτει 
περισσότερες τεχνικές δεξιότητες από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Κάθε εναρμόνιση των εξουσιών των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής 
κινήτρων και τη δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων στις εταιρείες ενέργειας. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
κατάλληλες εξουσίες, ώστε να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ισοτιμίας των κινήτρων 
και των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, 
και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και 
οι ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να 
συνεργάζονται, ούτως ώστε να δίνεται 
και στις δύο η δυνατότητα να έχουν 
συνολική άποψη των σχετικών αγορών, 
και πρέπει να έχουν την εξουσία να 
εξασφαλίζουν συναφείς πληροφορίες από 
τις εταιρείες ενέργειας μέσω κατάλληλων 
και επαρκών αρμοδιοτήτων έρευνας,
επίλυσης διαφορών και επιβολής 
αποτελεσματικών κυρώσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μη εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλες συναφείς ρυθμιστικές 
αρχές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και, όπου χρειάζεται, πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι καταναλωτές πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας 
οδηγίας. Τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν και 
να διασφαλισθούν, και 
να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια 
και εκπροσώπηση. Η προστασία των 
καταναλωτών πρέπει να διασφαλίζει ότι 
όλοι οι πελάτες απολαμβάνουν τα οφέλη 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Τα 
δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να 
επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές μέσω της δημιουργίας κινήτρων 
και της επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με 
τους κανόνες προστασίας των πελατών 
και τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Η ενεργειακή πενία είναι ένα 
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διογκούμενο πρόβλημα στην Κοινότητα.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
εθνικά σχέδια δράσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας και 
τη διασφάλιση προσιτών τιμών για τους 
ευάλωτους πελάτες. Απαιτείται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και τα μέτρα 
πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικά 
τιμολόγια και βελτιώσεις της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στη στέγαση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει 
τουλάχιστον τη θετική διάκριση, όσον 
αφορά τα μοντέλα τιμολόγησης, για τους 
ευάλωτους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Στόχος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός 
πραγματικά ευρωπαϊκού δικτύου και, ως 
εκ τούτου, τα κανονιστικά θέματα που 
αφορούν τις διασυνοριακές διασυνδέσεις 
και τις περιφερειακές αγορές πρέπει να 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη και η διαχείριση των διασυνοριακών διασυνδέσεων 
και των περιφερειακών αγορών με σαφή και διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, οι 
διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι περιφερειακές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται από τον 
Οργανισμό.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Η ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας πρέπει να είναι το πρώτο 
βήμα στην ανάπτυξη ενός πλήρως 
ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωματώνοντας 
τελικά τις «νήσους» ηλεκτρικής ενέργειας 
που υπάρχουν επί του παρόντος στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, η σύνδεση των εν λόγω περιφερειών είναι ένα 
βήμα ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2003/54/EK
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων και 
ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει τους κανόνες 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την 
πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και 
τις διαδικασίες που ισχύουν για τις 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών 
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και τη χορήγηση αδειών καθώς και για 
την εκμετάλλευση των δικτύων. Θεσπίζει 
επίσης υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας και δικαιώματα για τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και 
αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του 
ανταγωνισμού.»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 1 της οδηγίας 2003/54 ΕΚ, με προσθήκη νέων στοιχείων 
στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές βρίσκονται 
στο επίκεντρο της οδηγίας. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ο σύνδεσμος με τις υποχρεώσεις 
του ανταγωνισμού. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β α) (νέο)
Οδηγία 2003/54/EK
Άρθρο 2 – σημείο 35 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«35. «θεμιτός ανταγωνισμός σε μια 
ανοικτή αγορά»: καταβολή προσπαθειών 
ώστε καμία εταιρεία να μην κατέχει 
περισσότερο από 20 % της σχετικής 
αγοράς·»

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 35 στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες 
κυριαρχούν παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις 
έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους
παράγοντες της αγοράς. Καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό μέγεθος 
της αγοράς θα επεκταθεί, και επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει τη μεγέθυνση των 
εταιρειών καθώς θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β β) (νέο)
Οδηγία 2003/54/EK
Άρθρο 2 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«36. «ενεργειακή πενία»: η κατάσταση 
ενός νοικοκυριού, το οποίο δεν έχει την 
οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει 
τη θέρμανση της οικίας του σύμφωνα με 
αποδεκτά πρότυπα. Τα εν λόγω πρότυπα 
βασίζονται στα συνιστώμενα από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επίπεδα, 
ήτοι τουλάχιστον 18°C για όλους τους 
κατοικημένους χώρους διαβίωσης (18-
22°C ανάλογα με τη λειτουργία του 
χώρου). Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης 
τη δυνατότητα αγοράς άλλων υπηρεσιών 
ενέργειας στην οικία σε εύλογο κόστος.
Ένα νοικοκυριό βρίσκεται σε κατάσταση 
ενεργειακής πενίας όταν το μερίδιο των 
ενεργειακών δαπανών του στις συνολικές 
δαπάνες του νοικοκυριού υπερβαίνει το 
διπλάσιο της εθνικής διάμεσης τιμής των 
ενεργειακών δαπανών·»

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου 36 στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ελλείψει ορισμού, πολλά κράτη μέλη δεν συλλέγουν επισήμως δεδομένα σχετικά με τον μεγάλο 
αριθμό πολιτών που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής πενίας. Υποστηρίζοντας έναν κοινό 
ορισμό, τα κράτη μέλη θα συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος και πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή του. Ο παρών ορισμός βασίζεται σε 
έρευνες που διενεργήθηκαν από μια ομάδα ευρωπαίων ακαδημαϊκών και εξασφαλίζει έναν 
σχετικό υπολογισμό, ο οποίος μπορεί να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Στόχος του είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τα οποία πληρώνουν αναλογικά 
περισσότερα για την κάλυψη των αναγκών τους σε ενέργεια από τα νοικοκυριά υψηλού 
εισοδήματος. 
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 – σημείο (β γ) (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β γ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«37. «προσιτή τιμή»: τιμή που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ορισμό της ενεργειακής πενίας που 
παρέχεται στο άρθρο 2 σημείο 36·»

Or. en

((Προσθήκη νέου σημείου 37 στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η προσιτή τιμή πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους, καθώς πρόκειται σαφώς για 
θέμα που υπάγεται στην επικουρικότητα.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 3 παράγραφος 3
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι οικιακοί πελάτες και ... οι 
μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 50 
εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών η ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ) 
απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, 
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δηλαδή του δικαιώματος να 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
συγκεκριμένης ποιότητας εντός του 
εδάφους τους σε προσιτές, εύκολα και 
άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές
και χωρίς διακρίσεις. Οι εν λόγω πελάτες 
έχουν πρόσβαση σε επιλογή, δίκαιη 
μεταχείριση, αντιπροσώπευση και 
αποκατάσταση. Η ποιότητα της 
υπηρεσίας είναι κεντρικό χαρακτηριστικό 
των ευθυνών των εταιρειών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Για να διασφαλίσουν την 
παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη 
μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν 
έναν ύστατο προμηθευτή. Τα κράτη 
μέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής 
την υποχρέωση σύνδεσης των πελατών 
με το δίκτυό τους υπό όρους, 
προϋποθέσεις και τιμολόγια που 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 23 παράγραφος 2. Η 
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει επ' ουδενί 
τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη θέση των 
εγχώριων, μικρών και μεσαίων 
καταναλωτών στην αγορά, με τη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων για 
προαιρετικές συγκεντρώσεις των 
εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας των 
καταναλωτών.

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ) 

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των καταναλωτών και η 
διασφάλιση της πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτή τιμή είναι καθοριστικής 
σημασίας. Λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που επηρεάζουν το άνοιγμα της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η καθολική 
υπηρεσία είναι ένα μέσο ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών. Πρέπει να παρασχεθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται 
μια πραγματικά καθολική υπηρεσία, η οποία θα δίνει έμφαση στον προβληματισμό που αφορά
τους πελάτες χαμηλού εισοδήματος και τους ευάλωτους πελάτες.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το άρθρο 3 παράγραφος 5
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία 
των τελικών πελατών και, ειδικότερα, 
μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις για την προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αποσύνδεσης όταν υπάρχει προφανής 
αδυναμία πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την 
ενεργειακή πενία που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 και παρέχουν ορισμούς των 
ευάλωτων πελατών. Τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με ευάλωτους πελάτες, και
ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας 
των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
προστασίας των καταναλωτών, ιδίως 
όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με 
τους συμβατικούς όρους και 
προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση 
και τους μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι ο επιλέξιμος πελάτης είναι πράγματι 
σε θέση να αλλάξει προμηθευτή. Όσον 
αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς 
πελάτες, τα μέτρα αυτά 
συμπεριλαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στο παράρτημα Α.»

Or. en
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(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και καθολικής υπηρεσίας, πρέπει να 
δοθεί έμφαση στα δικαιώματα των ευάλωτων πελατών. Τέτοια μέτρα υπάρχουν ήδη στην 
ισχύουσα οδηγία, αλλά πρέπει να ενισχυθούν με την αναγνώριση της ενεργειακής πενίας και να 
εφαρμοσθούν πλήρως μέσω εναρμονισμένων κανόνων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής πενίας σε εθνικά σχέδια 
δράσης για την ενέργεια, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πραγματική μείωση του 
αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε 
κατάσταση ενεργειακής πενίας, και 
κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ώστε να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και των υποχρεώσεων 
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Τα εν λόγω 
μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
ειδικά τιμολόγια για ευάλωτους πελάτες 
και μεμονωμένα νοικοκυριά, και 
περιλαμβάνουν βελτιώσεις της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Η 
Επιτροπή παρέχει δείκτες για την 
παρακολούθηση του αντικτύπου των εν 
λόγω μέτρων στην ενεργειακή πενία. Τα 
εν λόγω μέτρα δεν εμποδίζουν το άνοιγμα 
της αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο
21.»

Or. en
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(Προσθήκη νέας παραγράφου 5α στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή πενία είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Απαιτείται η 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και ο ρόλος των ΕΡΑ είναι καθοριστικής 
σημασίας. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
προόδου των κρατών μελών στον τομέα αυτόν και της κοινοποίησης των επιτυχημένων μέτρων 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1 – σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στην πρώτη υποπαράγραφο του 
άρθρου 3 παράγραφος 6, το σημείο α)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής 
στο συνολικό μίγμα καυσίμου του 
προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος
με εναρμονισμένο και κατανοητό τρόπο 
εντός των κρατών μελών ώστε να 
διευκολύνεται η σύγκριση·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με την προσθήκη της φράσης «με 
εναρμονισμένο και κατανοητό τρόπο εντός των κρατών μελών ώστε να διευκολύνεται η 

σύγκριση»)

Αιτιολόγηση

Η παροχή σαφών και εύληπτων πληροφοριών είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου οι 
πελάτες να μπορούν να συγκρίνουν παρόμοιους προμηθευτές.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1 - σημείο (β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Στην πρώτη υποπαράγραφο του 
άρθρου 3 παράγραφος 6, το σημείο β)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) […] 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 το 
συνολικό μίγμα καυσίμων του 
προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.»

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 6 υποπαράγραφος 1 σημείο β) της οδηγίας
2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Δεν έχουν όλοι οι πελάτες πρόσβαση στο Διαδίκτυο και, επομένως, οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να περιέχονται στους λογαριασμούς. 

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 6, η 
υποπαράγραφος 3 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:
«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 που αφορούν την παρουσίαση 
των πληροφοριών εναρμονίζονται στο 
εσωτερικό των κρατών μελών και των 
σχετικών αγορών. Η εφαρμογή θα 
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παρακολουθείται από τον Οργανισμό.»

Or. en

(Προσθήκη νέων στοιχείων στο άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πραγματική δυνατότητα επιλογής, οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που συμβάλλουν στην επίτευξη τόσο 
κοινωνικών όσο και περιβαλλοντικών στόχων. Το δικαίωμα επιλογής των καταναλωτών 
σημαίνει να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ παρόμοιων υπηρεσιών. Η παρουσίαση των 
δεδομένων πρέπει να είναι εναρμονισμένη μεταξύ όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η συνεκτικότητα θα διασφαλίσει τη διαφάνεια και θα βελτιώσει την ικανότητα των 
πελατών να αλλάζουν προμηθευτές και να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές σχετικά με 
τον προμηθευτή τους.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ζ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη των 
διακρίσεων, και ιδίως των διακρίσεων 
κατά των ατόμων με χαμηλό εισόδημα, 
καθώς και μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας/διαχείρισης της 
ζήτησης και μέσων για την 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών, και του στόχου της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως 
την παροχή κατάλληλων οικονομικών 
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα εθνικά και 
κοινοτικά μέσα για τη συντήρηση και 
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την κατασκευή της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης.»

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ με την προσθήκη της 
φράσης «τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη των διακρίσεων, και ιδίως των 

διακρίσεων κατά των ατόμων με χαμηλό εισόδημα»)

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος πολλοί καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις, και ιδίως εκείνοι με χαμηλό 
εισόδημα και εκείνοι που ζουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 η (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1η) Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο 7
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Για την προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και τη μείωση της 
ενεργειακής πενίας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να 
θεσπίσουν τύπους τιμολόγησης, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν κλιμακωτά τιμολόγια,
βάσει των οποίων η τιμή αυξάνει ανάλογα 
προς τα επίπεδα κατανάλωσης. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν
ότι το μέρος της κατανάλωσης που 
υπόκειται σε χαμηλότερη τιμή είναι ίσο 
με τη συνήθη κατανάλωση των 
νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος.»

Or. en
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(Προσθήκη νέας παραγράφου 7α στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μοντέλο τιμολόγησης θα ανατρέψει τελείως το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης. Σε μια 
εποχή που προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας, το ισχύον μοντέλο 
τιμολόγησης ανταμείβει με χαμηλότερες τιμές εκείνους που καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι ουδέτερο από άποψη κόστους για τις εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να παρέχει κίνητρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εν λόγω 
μοντέλο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θεσπισθούν ευφυείς μετρητές.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1η) Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο 9,
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«9α. Εάν αποδειχθεί ότι εταιρείες
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μετακυλήσει
το κόστος των πιστοποιητικών του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών στους 
πελάτες, όταν τα εν λόγω πιστοποιητικά 
έχουν χορηγηθεί ατελώς, τα κράτη μέλη 
δύνανται να απαιτήσουν επιστροφή από 
τις εν λόγω εταιρείες, μέσω πρόσθετης 
φορολόγησης. Τα έσοδα της φορολόγησης 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στο εισπράττον κράτος 
μέλος.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 9α στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Πολλές εταιρείες πραγματοποίησαν απροσδόκητα κέρδη από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, 
όταν τους χορηγήθηκαν πιστοποιητικά του συστήματος εμπορίας εκπομπών ατελώς, αλλά 
παρ’ όλα αυτά μετακύλησαν το ονομαστικό κόστος των εν λόγω πιστοποιητικών στους 
καταναλωτές.
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Τροπολογία 25

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 στην
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 κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω 
μέτρο, που αποσκοπεί στην τροποποίηση 
μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 
3».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μέτρο πρέπει να είναι δεσμευτικό και η δράση πρέπει να αναληφθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. 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 πληροί τον ορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών από την Επιτροπή 

5α. Τα κράτη μέλη και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την ενοποίηση των εθνικών 
αγορών τους τουλάχιστον σε περιφερειακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
συνεργασία των διαχειριστών δικτύου σε 
περιφερειακό επίπεδο με στόχο την 
πραγμάτωση μιας ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής αγοράς, και διευκολύνουν 
την εναρμόνιση του νομικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου τους. Η γεωγραφική 
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σύμφωνα με το άρθρο 2η παράγραφος 3 
του κανονισμού (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.

περιοχή που καλύπτουν οι περιφερειακές 
συνεργασίες πληροί τον ορισμό των
περιφερειών από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 2η παράγραφος 3 του 
κανονισμού (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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την ολοκλήρωση της αγοράς και να 
εγκαθιδρύσει μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 
περιφερειακή συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμβιβασμού και μιας
πραγματικής πανευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει επίσης να απαιτηθεί διαπεριφερειακή συνεργασία 
από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ΔΣΜ και τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να έχει 
την εξουσία να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της 
αγοράς. Κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας περιφερειακών αγορών δεν 
πρέπει να έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, και πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις εν λόγω αγορές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης κανονιστικού χάσματος.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
διαχωρισμένους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς (σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV της παρούσας οδηγίας),
προκειμένου να διασφαλισθεί η σύγκλιση 
των κανονιστικών πλαισίων μεταξύ των 
περιφερειών με στόχο την πραγμάτωση 
μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
αγοράς. Εάν ο Οργανισμός θεωρεί ότι 
απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για την 



PE402.516v01-00 26/77 PR\707408EL.doc

EL

εν λόγω συνεργασία, προβαίνει στις 
κατάλληλες συστάσεις. Στις 
περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός 
καθίσταται υπόλογη ρυθμιστική αρχή.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 5α της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«θ α) τη συμβολή των κρατών μελών 
στην επίτευξη του στόχου της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ποσοστό 20 % έως το 2020·»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, τα κράτη μέλη πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον στόχο χρησιμοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20 %, ο οποίος ορίζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007. Οι εν λόγω στόχοι ενδέχεται να τροποποιηθούν 
μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.



PR\707408EL.doc 27/77 PE402.516v01-00

EL

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«θ β) την αναγκαιότητα να λαμβάνουν 
υπόψη οι φορείς ηλεκτροπαραγωγής το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο του συστήματος εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ κατά την αξιολόγηση της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Το άρθρο 7 παράγραφος 5
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«5. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δημόσια 
αρχή ή δημόσιο φορέα, ή ιδιωτικό 
φορέα ανεξάρτητο από δραστηριότητες 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που 
μπορεί να είναι η εθνική ρυθμιστική 
αρχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 22α 
παράγραφος 1, υπεύθυνη(ο) για την 
οργάνωση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της διαδικασίας πρόσκλησης 
προς υποβολή προσφορών που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4.
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... Η εν λόγω αρχή ή φορέας λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των 
πληροφοριών που περιέχονται στις 
προσφορές.»

Or. en

(Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ με τη διαγραφή της 
φράσης «Στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς είναι εντελώς 

ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το δίκτυο μεταφοράς από άποψη 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς μπορεί να διορίζεται ως 
υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας 

πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών».)

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αρμοδιότητα πρέπει να ανήκει στην ΕΡΑ και όχι στον ΔΣΜ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 
στοιχεία β) και γ) έως την [ημερομηνία 
μεταφοράς συν δύο έτη], υπό τον όρο ότι 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν αποτελούν μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν συνάδει με ένα σύστημα πλήρους διαχωρισμού της ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
έχει εγκριθεί ως ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 10.

5. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
πληρούται στην περίπτωση που 
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς 
έχουν συστήσει κοινοπραξία η οποία 
ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς σε περισσότερα κράτη μέλη για 
τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς. Καμία 
άλλη επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν 
συμμορφώνεται πλήρως με το παρόν 
άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι πλήρως διαχωρισμένες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ενεργούν ως διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 

13. Η Επιτροπή εκδίδει εντός ενός έτους 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
ακολουθητέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 27β παράγραφος 3.»

παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 27β παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μέτρο πρέπει να είναι δεσμευτικό και η δράση πρέπει να αναληφθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 - σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

α) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη υπό 
οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, 
ασφαλών, αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιβάλλον, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση της διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διάδοση της τεχνολογίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες ανάπτυξης 
ευφυών δικτύων εντός 10 ετών βάσει ενός 
χρονοδιαγράμματος διαδοχικών μέτρων, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και τον Οργανισμό. 
Για την ανάπτυξη του δικτύου, ο 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς είναι υπεύθυνος για τον 
προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης 
της διαδικασίας αδειοδότησης), την 
κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας 
της νέας υποδομής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ευφυών δικτύων θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και θα 
αναβαθμίσει τον ρόλο των καταναλωτών στον θετικό επηρεασμό της αγοράς. Πρέπει να 
θεσπισθούν σαφείς γραμμές διαχωρισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι καθένας γνωρίζει τα όρια 
των ευθυνών του.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 - σημείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 9, το σημείο δ) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ) την παροχή, στον διαχειριστή κάθε 
άλλου δικτύου με το οποίο είναι 
διασυνδεδεμένο το δίκτυό του, επαρκών 
πληροφοριών για την ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία ...»

Or. en

Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 9 σημείο δ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ με διαγραφή της 
φράσης «καθώς και τη συντονισμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του διασυνδεδεμένου 

δικτύου»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπίσουμε κοινά πρότυπα ώστε να μπορέσουμε να εργασθούμε προς την 
κατεύθυνση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 9 - σημείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο άρθρο 9, προστίθεται το 
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ακόλουθο σημείο: 
«στ α) την 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, χορηγώντας
πρόσβαση σε τρίτους και διαχειριζόμενος 
την πρόσβαση τρίτων, και παρέχοντας 
αιτιολογημένες εξηγήσεις σε περίπτωση 
άρνησης πρόσβασης, οι οποίες 
παρακολουθούνται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές· κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
άρθρου, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη 
τα οφέλη της περιφέρειας στην οποία 
λειτουργούν.»

Or. en

(Προσθήκη νέου σημείου στ α) στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Περιγράφονται αναλυτικότερα ορισμένες από τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται 
από τους ΔΣΜ, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται επίσης η διαφάνεια όσον αφορά τους λόγους
άρνησης πρόσβασης.

Τροπολογία 37

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 



PR\707408EL.doc 33/77 PE402.516v01-00

EL

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 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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

Αιτιολόγηση

Το μοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος συνεπάγεται γραφειοκρατία και δαπανηρό 
κανονιστικό έλεγχο και, επομένως, δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική δυνατότητα στον πλήρη 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας. Ο εισηγητής θα εξετάσει, επιπλέον του πλήρους διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας, κάθε άλλο μοντέλο το οποίο παρέχει ασφάλεια στους ανταγωνιστές που 
εισέρχονται στην αγορά, διασφαλίζει ότι δεν ανακύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και είναι 
εξίσου αποτελεσματικό με το μοντέλο διαχωρισμού της ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 38

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

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 
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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 
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 
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οδηγίας με συμπλήρωσή της, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27β 
παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 11 παράγραφος 2
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Η κατανομή φορτίων στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής και η χρήση 
των διασυνδέσεων γίνονται βάσει 
κριτηρίων που εγκρίνονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και που πρέπει 
να είναι αντικειμενικά, να δημοσιεύονται 
και να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εν λόγω 
κριτήρια λαμβάνουν υπόψη την 
οικονομική προτεραιότητα της 
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται 
από διαθέσιμες εγκαταστάσεις 
παραγωγής ή από μεταφορές μέσω 
διασύνδεσης καθώς και τους τεχνικούς 
περιορισμούς του δικτύου.»

Or. en
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(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι περισσότερο σε θέση να είναι αντικειμενικές 
από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Το άρθρο 11 παράγραφος 3
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«3. Η εθνική ρυθμιστική αρχή επιβάλλει 
στον διαχειριστή δικτύου, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα, 
εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές 
απαιτήσεις εξισορρόπησης ή η ασφάλεια 
και η αξιοπιστία του δικτύου.»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνδέεται με τεχνικά θέματα εξισορρόπησης. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Το άρθρο 11 παράγραφος 5
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, 
μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
από τους διαχειριστές του δικτύου 
μεταφοράς να πληρούν ορισμένα 
ελάχιστα πρότυπα για τη συντήρηση και 
ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
διασύνδεσης. Πρέπει να δοθούν 
ευρύτερες αρμοδιότητες στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνουν υπόψη τον
ευρωπαίο καταναλωτή στο έργο τους.»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 11 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις συντήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία αρνητικών συνεπειών για τους 
τελικούς χρήστες. Επί του παρόντος πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να 
μεριμνούν για τον ευρωπαίο καταναλωτή, επομένως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται 
αποκλειστικά με γνώμονα τον εθνικό καταναλωτή, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει,
εάν θέλουμε την επιτυχία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το άρθρο 14 παράγραφος 1
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αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Ο διαχειριστής συστήματος
διανομής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει 
τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογη 
ζήτηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
θέτοντας σε λειτουργία, συντηρώντας και 
αναπτύσσοντας υπό οικονομικούς όρους
ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό 
δίκτυο διανομής στην περιοχή που 
καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα 
μέριμνα για το περιβάλλον, και την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Ο ΔΣΔ πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις εκπλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων με 
τον ΔΣΜ.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Το άρθρο 14 παράγραφος 4
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«4. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στον 
διαχειριστή δικτύου διανομής, όταν 
κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν 
συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα,
εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές 
απαιτήσεις εξισορρόπησης ή η ασφάλεια 
και η αξιοπιστία του δικτύου.»
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Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 14 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με αλλαγή 
στοιχείων στο ισχύον κείμενο)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνδέεται με τεχνικά θέματα εξισορρόπησης. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Στο άρθρο 14, μετά την παράγραφο 
4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«4a. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης 
να εγκαταστήσουν ευφυείς μετρητές και 
δίκτυα εντός δέκα ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, με ευθύνη 
των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν ένα κυλιόμενο πρόγραμμα 
ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση 
έως την καθορισμένη ημερομηνία.»

Or. en

(Προστίθεται νέα παράγραφος 4 υποπαράγραφος α) στο άρθρο 14 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκαταστήσουν ευφυείς μετρητές 
και δίκτυα εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ενδέχεται να ευαισθητοποιηθούν πολύ περισσότερο σε θέματα ενέργειας όταν γνωρίζουν 
καλύτερα την προσωπική ενεργειακή κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο, και αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα ενεργειακή αποδοτικότητα.
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9δ) στο άρθρο 14, μετά την παράγραφο 
4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«4β. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, τα 
οποία κατασκευάζονται κατά τρόπο που 
ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη 
παραγωγή και διασφαλίζει την ενεργειακή 
αποδοτικότητα.»

Or. en

(Προστίθεται νέα παράγραφος 4 υποπαράγραφος β) στο άρθρο 14 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για την ενθάρρυνση ειδικότερα 
της συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας και θερμότητας.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του 
συστήματος διανομής, ώστε να μην είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη 
ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
οι ανακοινώσεις και τα σήματα των 
διαχειριστών κάθετα ολοκληρωμένων 
συστημάτων διανομής δεν προκαλούν 

3. Όταν ο διαχειριστής συστήματος 
διανομής είναι μέρος κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι 
παρακολουθούνται οι δραστηριότητες του 
διαχειριστή του συστήματος διανομής, 
ώστε να μην είναι σε θέση να 
εκμεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή 
του για να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι 
ανακοινώσεις και τα σήματα των 
διαχειριστών κάθετα ολοκληρωμένων 
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σύγχυση όσον αφορά την χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια.

συστημάτων διανομής δεν προκαλούν 
σύγχυση όσον αφορά την χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της εποπτείας των διατάξεων διαχωρισμού για τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΔΣΔ.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10 - σημείο (γ)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

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 
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 27β 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασισθεί από την Επιτροπή μέσω της διαδικασίας 
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επιτροπολογίας, αλλά μέσω συναπόφασης.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3α. Η Επιτροπή θεσπίζει ελάχιστα 
πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών μέσω της 
έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών, ώστε 
να διασφαλίζεται πλήρης και 
αποτελεσματική συμμόρφωση των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών με τις 
παραγράφους 1 και 2. Το 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 27β 
παράγραφος 3.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί το αποτελεσματικό άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υπόκεινται σε ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας 
και λογοδοσίας, τα οποία θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν αποτελεσματικά την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22β – σημείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διασφάλιση της ανάπτυξης ασφαλών, 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
συστημάτων, τα οποία να προωθούν την 

δ) τη διασφάλιση, με το χαμηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές, της 
ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και 
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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 εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

αποτελεσματικών συστημάτων δικτύων, 
τα οποία να προωθούν την επάρκεια των 
συστημάτων διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μικρής και μεγάλης κλίμακας 
και την αποκεντρωμένη παραγωγή τόσο
στα δίκτυα μεταφοράς όσο και στα 
δίκτυα διανομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει να επηρεάζουν το ενεργειακό μίγμα στα κράτη μέλη, 
καθώς αυτό είναι ένα θέμα που υπάγεται στην επικουρικότητα.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών·

β) να συνεργάζεται για διασυνοριακά 
θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις 
ρυθμιστικές αρχές των αντίστοιχων 
κρατών μελών και τον Οργανισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διασυνοριακές δραστηριότητες, προκειμένου να 
διασφαλίζονται διαφανείς και δίκαιες πρακτικές και επαρκή επίπεδα επενδύσεων. Δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε τη δημιουργία κανονιστικού χάσματος σε σχέση με τις διασυνοριακές και τις 
περιφερειακές αγορές.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ε)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας·

ε) να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας καθώς και να διασφαλίζει ότι 
τα τιμολόγια διανομής και μεταφοράς 
θεσπίζονται πολύ πριν από τις σχετικές 
περιόδους κατά τις οποίες εφαρμόζονται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός των επενδύσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να 
διασφαλίσουν ότι τα τιμολόγια θεσπίζονται αρκετά έγκαιρα ώστε να διευκολύνουν τον 
προγραμματισμό των επενδύσεων.

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να εξετάζει τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·

στ) να εξετάζει τα επενδυτικά 
προγράμματα των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και να 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τη 
συνέπεια με το πανευρωπαϊκό δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003· το 
δεκαετές επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει 
ότι η ποιότητα και ο αριθμός του 
εργατικού δυναμικού επαρκούν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής 
της υπηρεσίας· η μη τήρηση του 
δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου 
συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών 
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κυρώσεων σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι τα δεκαετή επενδυτικά 
σχέδια περιλαμβάνουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι το εργατικό δυναμικό είναι ικανό να 
εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, όπως ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία. Πρέπει να θεσπισθούν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές 
κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 53

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

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, να θεσπίζει ή να 
εγκρίνει πρότυπα και απαιτήσεις 
ποιότητας της υπηρεσίας και της 
προμήθειας και να επανεξετάζει τις 
επιδόσεις ποιότητας της υπηρεσίας και 
της παροχής και τους κανόνες ασφάλειας 
και αξιοπιστίας του δικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την ποιότητα της υπηρεσίας,
σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του δικτύου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. 

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος - σημείο (θ α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(θ α) να παρακολουθεί την ύπαρξη τυχόν
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών,
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την 
επιλογή των μη οικιακών πελατών όσον 
αφορά τη σύναψη ταυτόχρονων 
συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές· όπου ενδείκνυται, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις εν 
λόγω πρακτικές·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας στους μη οικιακούς πελάτες να επιλέγουν τους προμηθευτές τους και 
να μην περιορίζονται από ρήτρες αποκλειστικότητας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(θ β) να αναγνωρίζει τη συμβατική 
ελευθερία όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις και τη 
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
βασισμένων σε περιουσιακά στοιχεία, υπό 
τον όρο ότι αυτές είναι συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη νέας δυναμικότητας, ιδίως από νέους παράγοντες στην αγορά, 
και η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων με πελάτες βασικού φορτίου μπορεί να είναι 
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αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί μέρος της χρηματοδότησης των εν λόγω επενδύσεων. 
Επιπλέον, ορισμένοι μεγάλοι χρήστες ενέργειας χρειάζονται πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες, 
προβλέψιμες συμβάσεις ενέργειας, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί με άλλες 
περιφέρειες, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. 

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) να παρακολουθεί τον χρόνο που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφοράς και 
διανομής για τη σύνδεση ή την 
αποκατάσταση της σύνδεσης·

ι) να παρακολουθεί τον χρόνο που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφοράς και 
διανομής για τη σύνδεση ή την 
αποκατάσταση της σύνδεσης και να 
επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού, 
εάν οι εν λόγω εργασίες παρατείνονται 
αδικαιολόγητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – 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 
ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας των καταναλωτών 

ια) χωρίς να θίγει την αρμοδιότητα άλλων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 
διασφαλίζει υψηλών προτύπων καθολική 
και δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τη προστασία ευάλωτων 
καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα 
και την επιβολή των μέτρων προστασίας
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που ορίζονται στο παράρτημα Α· των καταναλωτών που ορίζονται στο 
παράρτημα Α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, οι διατάξεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Α πρέπει να είναι εκτελεστές, και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιβ) να δημοσιεύει συστάσεις και 
αποφάσεις, τουλάχιστον ανά έτος, σχετικά 
με τη συμμόρφωση των τιμολογίων 
προμήθειας προς το άρθρο 3 με σκοπό την 
κατάργηση έως τον χρόνο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας των γενικευμένων 
ρυθμισμένων τιμών τελικού χρήστη που 
καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα της 
αγοραίας αξίας της πωλούμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας· πρέπει να 
επιβάλλονται αναλογικές κυρώσεις, σε 
περίπτωση μη τήρησης της παρούσας 
διάταξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τα ρυθμισμένα τιμολόγια που καθορίζονται 
σε τιμές κατώτερες της αγοραίας τιμής πρέπει να καταργηθούν, προκειμένου να ανοίξει η 
αγορά. Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες 
θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την 
παρούσα διάταξη.
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ιβ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ιβ α) να αναφέρει στις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και στην Επιτροπή τα 
κράτη μέλη στα οποία τα ρυθμισμένα 
τιμολόγια είναι χαμηλότερα της αγοραίας 
τιμής·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τα ρυθμισμένα τιμολόγια που καθορίζονται 
σε τιμές κατώτερες της αγοραίας τιμής πρέπει να καταργηθούν, προκειμένου να ανοίξει η 
αγορά. Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες 
θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την 
παρούσα διάταξη.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ιε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ιε α) να καθορίζει ή να εγκρίνει 
τιμολόγια πρόσβασης στο δίκτυο και να 
δημοσιεύει τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των 
τιμολογίων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιμολόγια, ώστε να 
διασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση όλων των παραγόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και 
η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των εν λόγω τιμολογίων πρέπει να είναι 
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διαφανής και να δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ιε β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ιε β) να επιβάλλει ανώτατες τιμές σε μη 
ανταγωνιστικές αγορές για καθορισμένη 
και περιορισμένη χρονική περίοδο με 
σκοπό την προστασία των καταναλωτών 
έναντι καταχρήσεων της αγοράς· οι 
ανώτατες τιμές καθορίζονται σε επαρκώς 
υψηλό επίπεδο ώστε να μην 
αποθαρρύνεται η είσοδος νέων 
παραγόντων στην αγορά και η επέκταση 
των υφιστάμενων ανταγωνιστών·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν ανώτατες τιμές, όταν υπάρχει υπερβολική 
δύναμη στην αγορά, αλλά αυτές πρέπει να είναι επαρκώς υψηλές ώστε να μην αποθαρρύνεται η 
είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά και η επέκταση των υφιστάμενων ανταγωνιστών καθώς 
και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 62

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ιε γ) να αναπτύσσει, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές προγραμματισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια 
περιορισμένης διάρκειας διαδικασία 
αδειοδότησης, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η είσοδος νέων παραγόντων 
στην αγορά παραγωγής και εμπορίας 
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ηλεκτρικής ενέργειας· οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται από 
τον Οργανισμό, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 
εναρμόνισης στον προγραμματισμό σε 
όλα τα κράτη μέλη·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί νεοεισερχόμενοι παράγοντες δυσκολεύονται επί του παρόντος να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην αγορά παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 1 - σημείο (ιε δ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ιε δ) να διασφαλίζει τη διαφάνεια των 
διακυμάνσεων των τιμών χονδρικής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες
της αγοράς, κάθε αλλαγή στις τιμές χονδρικής πρέπει να είναι δυνατή.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/EΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 3 - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ερευνά, σε συνεργασία με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού, τη λειτουργία των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και, εφόσον 
δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 
ανταγωνισμού, να αποφασίζει κατάλληλα, 

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

απαραίτητα και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας μέτρα για την προώθηση 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
εικονικών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής διασφαλίζοντας την 
εγκαθίδρυση μιας πραγματικά 
ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ 
απαιτώντας τη σταδιακή διάθεση
δυναμικότητας παραγωγής σε 
πραγματικό κόστος, ώστε έως το 2020
καμία μεμονωμένη εταιρεία να μην 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 20 % 
οποιασδήποτε σχετικής αγοράς· η 
σχετική αγορά ορίζεται από την 
Επιτροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανυπαρξία δεσπόζουσας θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά, από 
έναν ή περισσότερους παράγοντες, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να περιορίζουν το 
μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας σε 20 %. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
ανοίξουν οι αγορές στα κράτη μέλη, και ιδίως οι αγορές στις οποίες κυριαρχούν παράγοντες 
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν κατάχρηση της 
εξουσίας τους, και θα διασφαλισθεί δίκαιη πρόσβαση σε άλλους παράγοντες της αγοράς. Καθώς 
θα αυξάνει η ολοκλήρωση των αγορών, το γεωγραφικό μέγεθος της αγοράς θα επεκταθεί, και 
επομένως η παρούσα διάταξη θα επιτρέψει τη μεγέθυνση των εταιρειών καθώς θα αυξάνει η 
ολοκλήρωση των αγορών.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 3 - σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να ζητεί πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά 
με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

γ) να λαμβάνει πληροφορίες από τις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά 
με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων αιτιολογήσεων για 
την άρνηση παροχής πρόσβασης σε 
τρίτους, και πληροφορίες σχετικά με τα 
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αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση του 
δικτύου, και να συνεργάζεται με τις 
ρυθμιστικές αρχές των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όποτε είναι 
αναγκαίο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ΕΡΑ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες από τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 3 - σημείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) να επιβάλει αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης 
αδειών, σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας οι οποίες δεν συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος 
Α, ή με τυχόν αποφάσεις της ρυθμιστικής 
αρχής ή του Οργανισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές, κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις, οι οποίες θα 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 4 - σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

α) τη σύνδεση και την πρόσβαση στα 
εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και 
των μεθοδολογιών τους ή, εναλλακτικά, 
τις μεθοδολογίες και την παρακολούθησή 
τους για τον καθορισμό ή την έγκριση 
των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής. 
Τα εν λόγω τιμολόγια καθιστούν δυνατή 
την πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε 
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα των δικτύων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση για 
όλους τους παράγοντες της αγοράς, και η ικανότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού πρέπει 
να διασφαλίζεται από την ΕΡΑ.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
τιμολογίων, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 

5. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των 
όρων και των προϋποθέσεων των 
τιμολογίων και των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης, οι ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκή 
κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για 
να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν 
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έρευνας. την ενοποίηση της αγοράς και να 
ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες εξισορρόπησης των ΔΣΜ ασκούνται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση όλων των παραγόντων 
της αγοράς.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς και διανομής να τροποποιούν, 
αν χρειάζεται, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
αμερόληπτα. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης στον καθορισμό των 
τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, οι 
ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να 
θεσπίσουν προκαταρκτικά τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής και να 
αποφασίσουν τα κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα στην περίπτωση 
που τα τελικά τιμολόγια αποκλίνουν από 
τα εν λόγω προσωρινά τιμολόγια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την εξουσία αυτή, ώστε να διασφαλίζεται η 
λήψη των κατάλληλων μέτρων από τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ.
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Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι αιτιολογημένες.

12. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 
είναι δεόντως αιτιολογημένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση της διατύπωσης είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
των ΕΡΑ.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε 
εθνικό επίπεδο δυνάμει των οποίων μέρος 
θιγόμενο από την 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 την απόφαση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 
προσφυγής σε εθνικό δικαιοδοτικό φορέα 
ή άλλη εθνική αρχή ανεξάρτητη των 
εμπλεκομένων μερών και οποιασδήποτε 
κυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική διαδικασία προσφυγής σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία 
θα διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των παραγόντων της αγοράς, αλλά είναι σημαντικό 
η εν λόγω διαδικασία να είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22γ – παράγραφος 14

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 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.

14. Η Επιτροπή εκδίδει εντός ενός έτους 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την εφαρμογή από τις ρυθμιστικές 
αρχές των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω μέτρο πρέπει να είναι δεσμευτικό, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική 
λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, και η δράση πρέπει να αναληφθεί εγκαίρως.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και για την 

2. Οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται 
τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο για 
την προώθηση λειτουργικών διευθετήσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου, η ανάπτυξη 
κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διασυνοριακή κατανομή 
δυναμικότητας, καθώς και για την 
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εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου 
δυνατότητας διασύνδεσης εντός της 
περιφέρειας, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη αναμένεται να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διασυνοριακή εναρμόνιση της 
ρύθμισης, αλλά πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. 
Χωρίς την εν λόγω προσθήκη, ορισμένες ΕΡΑ ενδέχεται να αποκλεισθούν από τη συνεργασία.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν δικαίωμα
να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους για 
την ενίσχυση της κανονιστικής 
συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 73.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 22στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όπου 
να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί 
για την τήρηση αρχείων καθώς και ο 

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όπου 
να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί 
για την τήρηση αρχείων καθώς και ο 
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μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης 
των δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στη τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 3.

μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης 
των δεδομένων χρησιμοποιώντας την 
τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Τα εν λόγω 
μέτρα, που αποσκοπούν στη τροποποίηση 
μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 27β παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής στην τήρηση αρχείων 
από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το άρθρο 26 παράγραφος 1
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Τα κράτη μέλη τα οποία, μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη 
ουσιαστικών προβλημάτων στη 
λειτουργία των μικρών απομονωμένων 
δικτύων τους, μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση να τους χορηγηθούν από την 
Επιτροπή παρεκκλίσεις από τις σχετικές 
διατάξεις των κεφαλαίων IV, V, VI και 
VII, καθώς και του κεφαλαίου III, στην 
περίπτωση των απομονωμένων 
μικροδικτύων όσον αφορά την 
ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την 
επέκταση του υπάρχοντος δυναμικού. Η 
Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για 
τις εν λόγω αιτήσεις πριν λάβει 
απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την 
τήρηση της εμπιστευτικότητας. Η 
παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. …»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με διαγραφή 
της φράσης «Το παρόν άρθρο ισχύει επίσης και για το Λουξεμβούργο.») 

Αιτιολόγηση

Παρότι μπορεί εύλογα να ειπωθεί ότι επί του παρόντος πολλά κράτη μέλη βρίσκονται σε 
απομονωμένες αγορές, όπου υπάρχουν δυσκολίες επίτευξης μιας πραγματικά ανταγωνιστικής 
διασυνοριακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και, επομένως, μπορούν να ζητήσουν και να 
λάβουν παρεκκλίσεις, το Λουξεμβούργο βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της ΕΕ.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το άρθρο 26 παράγραφος 2
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, 
ένα κράτος μέλος το οποίο για τεχνικούς 
λόγους έχει ουσιαστικά προβλήματα 
όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς του 
σε ορισμένες μικρές ομάδες μη οικιακών 
πελατών που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 στοιχείο β), μπορεί να 
ζητήσει παρέκκλιση από αυτήν τη 
διάταξη. Η παρέκκλιση μπορεί να 
παραχωρείται από την Επιτροπή για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1. 
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η παρέκκλιση 
λήγει την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ).»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με μείωση 



PE402.516v01-00 64/77 PR\707408EL.doc

EL

της προθεσμίας σε 12 μήνες)

Αιτιολόγηση

Το διάστημα των 12 μηνών πρέπει να επαρκεί ώστε τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τυχόν 
τεχνικά εμπόδια.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α) Το σημείο α) του παραρτήματος Α 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«α) έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν 
σύμβαση με τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, στην 
οποία καθορίζονται:
- η ταυτότητα και η διεύθυνση του 
προμηθευτή,
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας 
υπηρεσιών, καθώς και η χρονική στιγμή 
έναρξης της σύνδεσης,
- … τα είδη των προσφερομένων 
υπηρεσιών συντήρησης,
- οι τρόποι με τους οποίους είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται οι εκάστοτε 
τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όλα 
τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τέλη 
συντήρησης,
- η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι 
ανανέωσης και λήξης της παροχής 
υπηρεσιών και της σύμβασης, η ύπαρξη 
τυχόν δικαιώματος λύσης της σύμβασης
ατελώς,
- οποιεσδήποτε διευθετήσεις για 
αποζημίωση και επιστροφή 
καταβληθέντων ποσών οι οποίες 
εφαρμόζονται όταν δεν πληρούνται τα 
συμβατικά επίπεδα ποιότητας των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
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εσφαλμένης και καθυστερημένης 
χρέωσης, …
- η μέθοδος για την κίνηση των 
διαδικασιών επίλυσης διαφορών 
σύμφωνα με το στοιχείο στ), και
- πληροφορίες για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των προαναφερομένων, οι οποίες 
γνωστοποιούνται με σαφήνεια μέσω των 
λογαριασμών και των ιστοτόπων των 
εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας.»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α σημείο α) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της τελευταίας περίπτωσης)

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα της υπηρεσίας και η διαφάνεια είναι σημαντικά δικαιώματα σε μια ανταγωνιστική 
αγορά.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14β) Το σημείο β) του παραρτήματος Α 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«β) ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με 
οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των 
συμβατικών όρων και ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα λύσης της 
σύμβασης όταν τους απευθύνεται η 
σχετική ειδοποίηση. Οι φορείς παροχής 
υπηρεσιών ειδοποιούν τους συνδρομητές 
τους απευθείας για οποιαδήποτε αύξηση 
τελών, την κατάλληλη χρονική στιγμή 
και το αργότερο μία κανονική χρονική 
περίοδο χρέωσης μετά τη χρονική 
στιγμή κατά την οποία η αύξηση τίθεται 
σε ισχύ με τρόπο διαφανή και κατανοητό. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
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πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να 
λύσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν 
δεν αποδέχονται τους νέους όρους οι 
οποίοι τους έχουν κοινοποιηθεί από το 
φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής 
ενέργειας·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α σημείο β) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «με τρόπο διαφανή και κατανοητό».)

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια είναι καθοριστικής σημασίας σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 γ (νέο)
Οδηγία 2003/54/EΚ
Παράρτημα A - σημείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14γ) Το σημείο γ) του παραρτήματος Α 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«γ) λαμβάνουν διαφανείς ανεξάρτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες 
τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους 
συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των 
υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α σημείο γ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο»)

Αιτιολόγηση

Αυτή η πληροφόρηση θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 δ (νέο)
Οδηγία 2003/54/EΚ
Παράρτημα A - σημείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14δ) Το σημείο δ) του παραρτήματος Α 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των 
μεθόδων πληρωμής, ώστε να μην 
γίνονται διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων 
πελατών, στις οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνονται προπληρωμένοι
μετρητές και συστήματα υπολογισμού 
τιμολογίων χωρίς χρέωση όπου αυτό είναι 
εφαρμόσιμο. Οιαδήποτε διαφορά στους 
όρους και στις προϋποθέσεις θα 
αντανακλά τις δαπάνες που φέρει ο 
προμηθευτής των διαφόρων 
συστημάτων πληρωμών. Οι γενικοί όροι 
και προϋποθέσεις πρέπει να είναι δίκαιοι 
και διαφανείς. Πρέπει να διατυπώνονται 
σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Οι 
πελάτες πρέπει να προστατεύονται από 
τις αθέμιτες και παραπλανητικές 
μεθόδους πώλησης περιλαμβανομένων 
μη συμβατικών εμποδίων που 
επιβάλλονται από τον έμπορο·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α σημείο δ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «ώστε να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων πελατών, στις 
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται προπληρωμένοι μετρητές και συστήματα υπολογισμού 

τιμολογίων χωρίς χρέωση όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο» και «περιλαμβανομένων μη 
συμβατικών εμποδίων που επιβάλλονται από τον έμπορο»)

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτοι πελάτες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας.
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Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2003/54/EΚ
Παράρτημα A - σημείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14ε) Το σημείο στ) του παραρτήματος Α 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«στ) έχουν στη διάθεσή τους διαφανείς, 
απλές και ανέξοδες διαδικασίες 
εξέτασης των αντίστοιχων καταγγελιών 
τους. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν τη 
δυνατότητα δίκαιης και ταχείας 
επίλυσης των διαφορών εντός περιόδου 
τριών μηνών προβλέποντας, όπου αυτό 
επιβάλλεται, σύστημα επιστροφής ή/και 
αποζημίωσης. Όταν αυτό είναι δυνατόν, 
οι διαδικασίες αυτές πρέπει να τηρούν 
τις βασικές αρχές που καθορίζονται στη 
σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής·»

Or. en

(Ίδια διατύπωση με εκείνη του παραρτήματος Α σημείο στ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, με 
προσθήκη της φράσης «εντός περιόδου τριών μηνών»)

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή, την κυβέρνηση και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15
Οδηγία 2003/54/EΚ
Παράρτημα A - σημείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 

«(η) έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα 
κατανάλωσης τους, και τους παρέχεται η 
δυνατότητα, με ρητή συναίνεση και 
ατελώς, να επιτρέπουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση κατέχει άδεια προμήθειας την 
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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 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

πρόσβαση στα δεδομένα μετρητών που 
τους αφορούν, τα οποία ενδεχομένως 
περιλαμβάνουν τις διαθέσιμες προμήθειες 
ενέργειας σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
και όλους τους μηχανισμούς που 
προωθούν την ενεργειακή απόδοση σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 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 
χρέωση του καταναλωτή για την εν λόγω 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν θετικά την αγορά.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - σημείο (θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση του 
καταναλωτή για την εν λόγω υπηρεσία.

(θ) ενημερώνεται καταλλήλως κάθε μήνα 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες προμήθειες ενέργειας σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή και όλους τους
μηχανισμούς που προωθούν την 
ενεργειακή απόδοση σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Δεν επιτρέπεται 
πρόσθετη χρέωση του καταναλωτή για την 
εν λόγω υπηρεσία. Έως το 2015 πρέπει να 
εγκατασταθούν ευφυείς μετρητές σε όλα 
τα νοικοκυριά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενθαρρύνει την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν θετικά την αγορά. Οι ευφυείς μετρητές 
πληροφορούν τον προμηθευτή για την πραγματική κατανάλωση και ενημερώνουν τον 
καταναλωτή για το κόστος της πραγματικής κατανάλωσης. Αυτό θα επέτρεπε στους 
καταναλωτές να μειώνουν τη ζήτηση στις ώρες αιχμής και να ελαττώσουν το κόστος της 
ενέργειας. Τα ακόλουθα περιβαλλοντικά μέτρα είναι πλήρως κατανοητά από τους καταναλωτές 
και θα μπορούσαν να επιφέρουν την επιθυμητή αύξηση της αποδοτικότητας την οποία 
επιδιώκουν.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - 15 α (νέο)
Οδηγία 2003/54/ΕΚ
Παράρτημα A - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Στο παράρτημα A, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«Ο ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, 
χρησιμεύει ως βάση για τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών που 
προτείνονται από τον Οργανισμό στην 
Επιτροπή.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου (ια) στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενέργειας λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15 β (νέο)
Οδηγία 2003/54/EΚ
Παράρτημα A - παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Στο παράρτημα A, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«Σε κάθε κράτος μέλος ιδρύεται διά 
νόμου ένας ανεξάρτητος φορέας 
καταναλωτών ενέργειας. Ο εν λόγω 
φορέας εκπροσωπεί τους καταναλωτές 
στις επίσημες διαβουλεύσεις που αφορούν 
την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Ο 
φορέας αυτός διασφαλίζει τη δέουσα 
προστασία των τελικών χρηστών 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία και είναι αρμόδιος 
ειδικότερα να παρέχει ανεξάρτητες 
συμβουλές, αξιόπιστες πληροφορίες, 
συμβουλές και εκπροσώπηση για τους 
καταναλωτές.»

Or. en

(Προσθήκη νέας παραγράφου (ιβ) στο παράρτημα A της οδηγίας 2003/54/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Παρότι πρέπει να δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές η εξουσία προστασίας των 
καταναλωτών, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να έχουν τη 
δική τους επίσημη εκπροσώπηση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή και ο φορέας καταναλωτών πρέπει 
να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και συνέπεια στον 
χειρισμό των θεμάτων που αφορούν και τους δύο οργανισμούς.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των 
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διατάξεων της παρούσας οδηγίας. διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Or. en

Αιτιολόγηση

12 μήνες είναι αρκετός χρόνος για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος].

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές [12 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

12 μήνες είναι αρκετός χρόνος για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη.



PR\707408EL.doc 73/77 PE402.516v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Χωρίς την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, μια βιώσιμη, χαμηλής εξάρτησης από τον άνθρακα 
ενεργειακής αγοράς και να διασφαλίσει ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Πριν εξετάσουμε ποιο είναι το καταλληλότερο μοντέλο αγοράς, πρέπει να 
απαντήσουμε στο ερώτημα «για ποιον λόγο επιμένουμε στην αλλαγή αυτή;». Η 
απάντηση είναι ότι επιμένουμε στην αλλαγή αυτή προκειμένου να επιτύχουμε μια 
δίκαιη ρύθμιση για τους καταναλωτές, ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους 
τους παράγοντες της αγοράς, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, και να 
διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες για τις επενδύσεις, εξασφαλίζοντας τον 
εφοδιασμό και την καλύτερη πρόσβαση σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθόσον 
πρέπει να μειωθεί η συγκέντρωση ισχύος στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, 
παρέχοντας στις ΜΜΕ καλύτερες δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Αυτό 
προϋποθέτει μια διττή προσέγγιση: καλύτερη ρύθμιση και διαχείριση των αγορών της
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου όσον αφορά τη λειτουργία των 
μονοπωλίων δικτύου και του σχεδιασμού της αγοράς· και, κατηγορηματική εφαρμογή 
της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας προκειμένου να περιορισθεί η συγκέντρωση της 
αγοράς.

I – Προστασία των καταναλωτών και κοινωνικές επιπτώσεις

3. Κάθε μοντέλο είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει αύξηση των ενεργειακών τιμών. Η 
επίδραση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην 
ΕΕ, η υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20 %, καθώς 
και η ολοένα πιο περιορισμένη προσφορά πετρελαίου με τις τιμές να κινούνται περί 
τα 100 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει ότι οι τιμές είναι πιθανόν να αυξηθούν.

4. Μολονότι η ενεργειακή πενία και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, αποτελεί 
ένα τομέα εθνικής αρμοδιότητας, ασφαλώς υπάρχει διασύνδεση με την πολιτική της 
ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε ένα σαφή ορισμό της ενεργειακής πενίας και να 
επιμείνει ώστε τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια αντιμετώπισης της ενεργειακής 
πενίας που θα τεθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Ωστόσο, τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών πρέπει να 
λειτουργήσουν από κοινού και να στηρίξουν τις προϋποθέσεις των ανοικτών και 
ανταγωνιστικών αγορών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές, και ιδίως οι 
συνταξιούχοι, που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν το τίμημα, δεν θα αποκοπούν και 
ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των φτωχών καταναλωτών όσον αφορά τα 
μοντέλα τιμολόγησης. Η καταπολέμηση της πενίας των καυσίμων μπορεί να 
αντιμετωπιστεί καλύτερα με την προώθηση μέτρων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ πρέπει να διερευνήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο θα ενδυναμώσουμε τη σύνδεση της παρούσας οδηγίας με τις 
απαιτήσεις περί ενεργειακής αποδοτικότητας.
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5. Σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών απαιτείται αυξημένη διαφάνεια. Το 
παράρτημα της οδηγίας πρέπει να εφαρμοστεί, να εποπτευθεί και να επιβληθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και να τελεί υπό την επίβλεψη του νέου ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού οργανισμού. Κεντρική συνιστώσα των ευθυνών των εταιρειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει 
να τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κυρώσεις για περιπτώσεις μη εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης της άδειας ή κάτι αντιστοίχου, σε εθνικό 
επίπεδο. Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός χάρτης καταναλωτών ενέργειας πρέπει να τεθεί 
σε εφαρμογή μέσω των οδηγιών περί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να αποκτήσει νομική βαρύτητα. Σε κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα καταστατικό όργανο για τους καταναλωτές ενέργειας.

II- Ποιο είναι το ενεργειακό μοντέλο;

6. Ο πλήρης διαχωρισμός των ιδιοκτησιακών σχέσεων αποτελεί το μοναδικό μοντέλο 
που μπορεί να διασφαλίσει τους ανταγωνιστές που επιθυμούν να εισέλθουν στην 
αγορά και να εξασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

7. Το ενδεχόμενο των αθέμιτων διακρίσεων εξακολουθεί πάντα να υπάρχει εφόσον μια 
εταιρεία εμπλέκεται τόσο σε ανταγωνιστικές όσο και σε μονοπωλιακές πρακτικές. 
Αυτό όμως πρέπει να συμβαδίζει με αύξηση της διαφάνειας, συντονισμό των 
διαχειριστών δικτύου, εναρμόνιση των κανόνων της αγοράς και σύγκλιση των 
εθνικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής περί ανταγωνισμού.

8. Η πρόταση της Επιτροπής δεν απαιτεί τη βίαιη ιδιωτικοποίηση των κρατικών δικτύων 
μεταφοράς, μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

9. Το πρότυπο των ανεξάρτητων διαχειριστών συστημάτων, όπου μια εταιρεία μπορεί να 
κατέχει αλλά όχι να διαχειρίζεται ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως 
αποτέλεσμα γραφειοκρατία και πολυδάπανο κανονιστικό έλεγχο και, ως εκ τούτου, 
δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

α) Επενδύσεις

10. Η εμπειρία των κρατών μελών υποδηλώνει ότι ο πλήρης διαχωρισμός των 
ιδιοκτησιακών σχέσεων οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου.

11. Τα δεκαετή επενδυτικά σχέδια που ορίζει ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίζουν τη 
χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών που θέτουν ως προτεραιότητα τις ανάγκες των 
καταναλωτών και όχι αυτές των μετόχων. Η εν λόγω επενδυτική στρατηγική πρέπει 
να διασφαλίσει ότι η ποιότητα και τα αριθμητικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού 
επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να τελεί 
υπό την έγκριση και την εποπτεία των ΕΡΑ και να τελεί υπό την επίβλεψη του νέου
Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Οργανισμού. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να λάβουν 
υπόψη την ανάγκη ότι τελικός προσανατολισμός πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου.
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β) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένη παραγωγή

12. Το μοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού θα διασφαλίσει καλύτερη 
πρόσβαση στα δίκτυα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αλλά, παρ’ όλα αυτά, πρέπει 
να προχωρήσει περαιτέρω και να διασφαλίσει ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 
και η μικρής κλίμακας παραγωγή πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα 
δίκτυα, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο για λόγους τεχνικής ισορροπίας.

13. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια επιστρέφει στον λαό μέσω της στήριξης της 
τοπικής και μικρής κλίμακας παραγωγής ενέργειας και τις τοπικές μονάδες 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Αυτό προϋποθέτει μαζικές επενδύσεις 
σε ευφυή δίκτυα. Σήμερα, οι κάθετης ολοκλήρωσης εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχουν κίνητρο να προβούν σε τέτοιου είδους επενδύσεις, καθόσον δεν 
θα μπορούν να βασιστούν ή να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της τοπικής αυτής 
παραγωγής.

14. Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα 
ενθάρρυνσης των αστικών συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

III - Εφαρμογή και διαχειριστές

15. Η Επιτροπή πρέπει να ασκήσει αποφασιστικά διώξεις κατά των κρατών μελών που 
δεν εφαρμόζουν τις παρούσες οδηγίες. Η εποπτεία και η επιβολή σαφών κυρώσεων 
είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η επιτυχία του νέου μοντέλου· αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα ενεργειακά δίκτυα, τα οποία αποτελούν φυσικά μονοπώλια.

16. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και από τη βιομηχανία και πρέπει να καταρτιστούν ελάχιστες 
προδιαγραφές εναρμόνισης των εξουσιών τους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων 
διαφάνειας και λογοδοσίας. Πρέπει επίσης να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ευρωπαίων καταναλωτών κατά τη λήψη 
αποφάσεων που λαμβάνονται ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις.

17.  Οι ΕΡΑ πρέπει να έχουν δυνατότητα να επιβάλλουν μέτρα για την τόνωση του 
ανταγωνισμού και είναι υπεύθυνες να ελέγχουν ποιες εταιρείες κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά. Οι ΕΡΑ πρέπει να διαθέτουν τα εργαλεία για την επίτευξη πιο 
ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων, μέσω της στενής συνεργασίας με τις εθνικές και 
κοινοτικές αρχές ελέγχου των καρτέλ και πρέπει να είναι νομικά εξουσιοδοτημένες 
για τη σύναψη συμφωνιών με άλλες κοινοτικές και εθνικές ρυθμιστικές αρχές (π.χ. 
όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων).

18. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να θέσει με σαφήνεια τους στόχους πολιτικής και το 
ακριβές πεδίο των καθηκόντων και εξουσιών των ΕΡΑ, καλύπτοντας και την 
αρμοδιότητα όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης 
στο δίκτυο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των 
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τιμολογίων. Κάθε ΕΡΑ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει συναφείς 
πληροφορίες από τις εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να 
επιβάλλει αποτελεσματικές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτει τα 
κατάλληλα δικαιώματα διερεύνησης και επαρκείς εξουσίες για τη διευθέτηση 
διαφορών.

19. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να ενθαρρυνθούν να ασκούν το δικαίωμα 
επιβολής ανώτατων τιμών σε μη ανταγωνιστικές αγορές για καθορισμένη και 
περιορισμένη χρονική περίοδο, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη καθυστερούν να 
εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, ούτως ώστε οι καταναλωτές να εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται έναντι καταχρήσεων της αγοράς. Οι αρχές της Επιτροπής δεν 
πρέπει να επιτρέπουν τον καθορισμό τιμολογίων χαμηλότερων από τις τιμές της 
αγοράς, καθόσον αυτό παρεμποδίζει και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ιδίως μεταξύ 
των μεγάλων χρηστών ενέργειας στην ΕΕ.

20. Η Επιτροπή προτείνει ορισμένες διατάξεις με τις οποίες εκχωρούνται εξουσίες στην 
Επιτροπή για τη θέσπιση δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών μέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ωστόσο, οι νομοθετικές εξουσίες πρέπει να 
ασκούνται μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, όπου ενδείκνυται, και όχι μέσω της 
επιτροπολογίας, ούτως ώστε να μην υπονομεύονται οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

IV – Ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός Ενέργειας (Οργανισμός)

21. Πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντά των εθνικών και ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργάνων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. 
Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να εποπτεύει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 
περί εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, πρέπει να επιβάλλονται σαφείς κυρώσεις. Οι 
εξουσίες και η ανεξαρτησία του προτεινόμενου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού οργανισμού 
πρέπει να διασφαλίζονται μέσω της λογοδοσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

22. Όσον αφορά τα διασυνοριακά θέματα, πρέπει να αναγνωριστεί το κανονιστικό χάσμα 
και η ανάγκη καλύτερων διασυνδέσεων σε τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς. Έτσι 
λοιπόν, εκτιμάται ως θετική η πρόταση για εκχώρηση στον Οργανισμό της εξουσίας 
να αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση εξαιρέσεων σε διασυνδέσεις καθώς και 
εξαιρέσεων σε περίπτωση που η υποδομή ευρίσκεται στην επικράτεια περισσοτέρων 
του ενός κρατών μελών. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ΕΡΑ δεν είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το κατάλληλο ρυθμιστικό καθεστώς, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός πρέπει να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τις κυριότερες 
γραμμές διασύνδεσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές. Το κόστος πρέπει 
να μετακυλίεται στον καταναλωτή εντός ενός ρυθμισμένου και διαφανούς πλαισίου. 
Ο Οργανισμός πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο στη ρύθμιση των διασυνοριακών 
θεμάτων.
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V - Περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

23. Σε τελική ανάλυση, σκοπός μας πρέπει να είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 
κατάλληλων, σαφών και διαδοχικών μέτρων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτό 
πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και να μην
θεωρείται εναλλακτικό μοντέλο.

24. Στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) πρέπει να δοθεί ένας σαφής 
χάρτης πορείας και ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η προώθηση του 
εγχειρήματος. Πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία όσον αφορά τις εξουσίες που θα 
ανατεθούν στους ΔΣΜ και αυτές που θα ανατεθούν στις ρυθμιστικές αρχές. Γενικώς, 
οι ρυθμιστικοί φορείς είναι σε καλύτερη θέση να καθορίσουν κώδικες για τις 
εμπορικές δραστηριότητες – π.χ. αντισταθμιστικούς κανόνες, κανόνες συμφόρησης, 
ενώ οι τεχνικοί κανόνες θα πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΣΜ. Με την 
ανάπτυξη ενός κώδικα δικτύου σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλιστεί η μη αποκοπή των 
περιφερειακών αγορών.

25. Κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης της αγοράς στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχει ο καθορισμός των περιοχών και η ενθάρρυνση της 
περιφερειακής συνεργασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει σύνδεση των 
«ενεργειακών νήσων» όπως τα Βαλτικά κράτη, που δεν είναι συνδεδεμένα με το 
δίκτυο της UCTE (Ένωσης Συντονισμού της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). 
Πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων που καθυστερούν τη 
δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών εισαγωγής και εξαγωγής. Έτσι λοιπόν, ο 
Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την περιφερειακή 
διάσταση.

VI - Ιδιοκτησία τρίτης χώρας

Αναμφίβολα, η ενέργεια αποτελεί έναν τομέα όπου τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα 
πρέπει να θεωρηθούν τεράστιας σημασίας, ιδίως στο πλαίσιο της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
Υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για αποσαφήνιση του αντικτύπου που θα έχει η ρήτρα αυτή όσον 
αφορά τις τρέχουσες επενδύσεις τρίτων χωρών στα συστήματα μεταφοράς της ΕΕ, καθώς 
επίσης και ο περιορισμός που τίθεται στο πλαίσιο επενδυτικών ομίλων για την εξαγορά 
υποδομών που αποκρατικοποιούνται λόγω των απαιτήσεων περί διαχωρισμού. Η εισηγήτρια 
οφείλει να επισημάνει ότι, κατά την άποψή της, η επιλογή που προτιμά όσον αφορά την 
ιδιοκτησία της υποδομής, είναι η πλειοψηφία να παραμείνει στον δημόσιο τομέα.


