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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 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.1228/2003 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0531),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο  5 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0320/2007),

– 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 
Επιτροπήw 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 
την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

α) τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 
3·

α) γνώμες και συστάσεις σχετικά με 
σχέδια κατευθυντηρίων γραμμών και 
σχέδια κωδίκων των οποίων μνεία γίνεται 
στο άρθρο 2ε·

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.
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Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνει κατάλογο και περιγραφή των 
κωδίκων που καταρτίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 2ε β κατά τη διάρκεια του έτους, 
σχέδιο για την κοινή λειτουργία του 
δικτύου και για δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

3. Οι αναλυτικοί τεχνικοί και εμπορικοί 
κώδικες καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών :

διαγράφεται

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·
β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·
γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·
δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·
ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·
στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·
(ζ) κανόνες για την εμπορία·
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η) κανόνες για τη διαφάνεια·
θ) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ· κανόνες για την 
εξισορρόπηση, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για την εφεδρική ισχύ·
ι) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·
ια) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2γ, παράγραφος 6 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

6. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας συμβουλεύει την Επιτροπή για 
την έκδοση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 8.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2β α νέο, 2β β νέο, 2β γ νέο. Αυτή η τροπολογία 
σκοπό έχει την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 5, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό το 

2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό τις 
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σχέδιο των τεχνικών και εμπορικών 
κωδίκων, το σχέδιο του δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και το σχέδιο 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν τη διαδικασία
διαβούλευσης.

γνώμες και συστάσεις του σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και το σχέδιο 
κωδίκων και υποβάλλει το σχέδιο του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος και 
το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που αφορούν τις σχετικές 
διεργασίες διαβούλευσης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2ε (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

Καθορισμός και αξιολόγηση των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων

Κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες

1. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας να καταρτίσει, 
εντός εύλογης προθεσμίας, να καταρτίσει 
κώδικες στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3, εφόσον 
κρίνει ότι οι εν λόγω κώδικες απαιτούνται 
για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

1. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή 
στον Οργανισμό να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές και εγκρίνει 
κώδικες προς εναρμόνιση των τεχνικών 
και εμπορικών κανόνων με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ενοποίησης της αγοράς.

2. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι:

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι 
κώδικες μπορεί συγκεκριμένα να 
καλύπτουν:

α) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·

α) κανόνες για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία·

β) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 

(β) κανόνες για τη σύνδεση και την 
πρόσβαση στο δίκτυο·
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τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3.

γ) κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 
και την εκκαθάριση·

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
σύσταση του Οργανισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3, εάν κρίνει ότι:

δ) κανόνες για τη διαλειτουργικότητα·

α) τεχνικός ή εμπορικός κώδικας που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πεδία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφος 
3 δεν διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς·

ε) επιχειρησιακές διαδικασίες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

β) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν συμφωνεί εντός εύλογης 
προθεσμίας για τεχνικό ή εμπορικό 
κώδικα στα πεδία που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 3·

στ) κανόνες για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση 
συμφόρησης·

γ) οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν εφαρμόζουν τεχνικό ή 
εμπορικό κώδικα που έχει εκδώσει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στα πεδία που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2γ παράγραφος 3.

ζ) κανόνες για διασυνοριακές κατά τη 
διάρκεια της ημέρας αγορές με 
εναρμονισμένο κλείσιμο πύλης·

Τα εν λόγω μέτρα, που προβλέπονται για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2.

η) κανόνες εμπορίας, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν συγκεκριμένα την 
ανάπτυξη δευτερευουσών αγορών για 
δικαιώματα διασυνοριακής μεταφοράς 
και την ασφάλεια των δικαιωμάτων 
μεταφοράς·
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4. Η παράγραφος 3 δεν θίγει το δικαίωμα 
της Επιτροπής να εκδίδει και να 
τροποποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

θ) κανόνες για τη διαφάνεια·

ι) κανόνες για την εξισορρόπηση, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
εφεδρική ισχύ·

ια) κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα 
τιμολόγια μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για 
σήματα γεωγραφικής διαφοροποίησης 
και για την αντιστάθμιση σε διαχειριστές 
συστημάτων διαμεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

ιβ) ενεργειακή απόδοση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση
Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών αγορών και να εξασφαλίζουν την ενοποίηση της αγοράς μέσω της εναρμόνισης 
των τεχνικών και εμπορικών κανόνων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να υπηρετούν τα συμφέροντα 
της αγοράς μέσω της βελτιστοποίησης της κατανομής δυναμικότητας, της ανάπτυξης 
σύζευξης/διάσπασης της αγοράς την επομένη, την ύπαρξη διασυνοριακών αγορών την επομένη 
ή κατά τη διάρκεια της ημέρας κλπ.. Υψηλού επιπέδου κανόνες και αρχές πρέπει πρώτον να 
καθορίζονται ως κατευθυντήριες γραμμές και εν συνεχεία κανόνες πρέπει να παρέχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ως άνω αρχές.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2ε α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

Άρθρο 2ε α
Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών

1. Αφού διαβουλευθεί με τον Οργανισμό, 
η Επιτροπή θεσπίζει ετήσιο κατάλογο 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζει 
θέματα πρωτεύουσας σημασίας για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενεργείας. 
2. Έχοντας υπόψη τον κατάλογο 
προτεραιοτήτων η Επιτροπή μπορεί να 
δώσει εντολή στον Οργανισμό να 
εκπονήσει το αργότερο εντός εξαμήνου 
σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών οι 
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οποίες να ορίζουν βασικές, σαφείς και 
αντικειμενικές αρχές για την εναρμόνιση 
κανόνων που θα καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής ενοποιημένης 
αγοράς.
3. Κατά τη σύνταξη των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών ο Οργανισμός 
προβαίνει σε εκτενείς διαβουλεύσεις το 
ολιγότερο επί δίμηνο κατά τρόπον 
ανοικτό και διαφανή και τηρεί ενήμερους 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους
συμφερόντων.
4. Ο Οργανισμός συντάσσει τελικό σχέδιο 
κατευθυντηρίων γραμμών βάσει των 
αποτελεσμάτων από τη διαβούλευση το 
αργότερο εντός διμήνου μετά τη λήξη της 
περιόδου διαβουλεύσεων. Δημοσιοποιεί 
όλες τις παρατηρήσεις που έλαβε και 
εξηγεί πώς έχουν ληφθεί υπόψη στο 
τελικό σχέδιο των κατευθυντηρίων 
γραμμών ή αιτιολογεί την απόρριψή τους.
5. Ο Οργανισμός υποβάλλει το τελικό 
σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών στην 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
και άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων για να 
διατυπώσουν γνώμη, η οποία 
υποβάλλεται το αργότερο εντός μηνός 
από της παραλαβής του σχεδίου 
κατευθυντηρίων γραμμών. Εάν 
οιαδήποτε από αυτές τις γνώμες είναι 
αρνητική, ο Οργανισμός υποβάλλει το 
τελικό σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών 
στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών του, 
το οποίο παρέχει δεόντως 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για 
αποδοχή ή απόρριψη της συγκεκριμένης 
γνώμης.
6. Η Επιτροπή αποτιμά εάν το τελικό 
σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών ορίζει 
βασικές σαφείς και αντικειμενικές αρχές 
για την εναρμόνιση κανόνων που διέπουν 
την ανάπτυξη ανταγωνιστικής και 



PE400.681v02-00 12/20 PR\707470EL.doc

EL

ενοποιημένης αγοράς και εάν η διεργασία 
διαβούλευσης διεξήχθη επί δικαίας 
βάσεως. 
7. Εάν η Επιτροπή συναγάγει ότι το 
τελικό σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών 
που παρουσίασε ο Οργανισμός συνιστά 
αρμόζουσα βάση, τις υποβάλλει στην 
επιτροπή μνεία της οποίας γίνεται στο 
άρθρο 13(1) για να εγκριθούν τελικά 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο 13(2).

Αιτιολόγηση
Για να αποφασισθούν οι προτεραιότητες για τις εξελίξεις της αγοράς, είναι κρίσιμης σημασίας 
το να θεσπισθούν από την Επιτροπή μία σειρά προτεραιοτήτων αφού διεξαχθεί διαβούλευση με 
τον Οργανισμό. Ως συνέχεια μετά τον ως άνω κατάλογο πρέπει να συνταχθούν κατευθυντήριες 
γραμμές για να θεσπισθούν θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τα διάφορα θέματα με σκοπό την 
εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται. Μόνον εάν ο κατάλογος προτεραιοτήτων και οι 
κατευθυντήριες γραμμές θεσπισθούν επί ορθής βάσεως θα μπορούσαν εν συνεχεία να 
αναπτυχθούν κώδικες κατά τον δέοντα τρόπο.

Η τροπολογία αντικαθιστά το κείμενο του άρθρου 2ε του κανονισμού 1288/2003.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2ε β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

Άρθρο 2ε β
Εκπόνηση κωδίκων

1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντηρίων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 2ε α η 
Επιτροπή δίδει εντολή στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς να εκπονήσει εντός εξαμήνου 
σχέδιο κωδίκων οι οποίοι να τηρούν 
πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές.
2. Κατά τη σύνταξη των εν λόγω κωδίκων 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς  προβαίνει σε 
εκτενείς διαβουλεύσεις ήδη από τα 
αρχικά στάδια και κατά τρόπον ανοικτό 
και διαφανή με όλους τους σχετικούς 
συμμετέχοντες στην αγορά και τηρεί 



PR\707470EL.doc 13/20 PE400.681v02-00

EL

ενήμερους όλους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
οι οποίοι και έχουν πλήρη συμμετοχή στη 
διεργασία σύνταξης.
3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς υποβάλλει το 
σχέδιο κωδίκων στον Οργανισμό προς 
περαιτέρω διαβούλευση.
5. Ο Οργανισμός διεξάγει εκτενείς 
διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο 
κωδίκων τουλάχιστον επί δίμηνο κατά 
τρόπον ανοικτό και διαφανή.
6. Βάσει των διαβουλεύσεων ο 
Οργανισμός συντάσσει τελικό σχέδιο 
κωδίκων το αργότερο εντός διμήνου μετά 
τη λήξη της περιόδου διαβουλεύσεων. 
Δημοσιοποιεί όλες τις παρατηρήσεις που 
έλαβε και εξηγεί πώς έχουν ληφθεί υπόψη 
στο τελικό σχέδιο των κωδίκων ή 
αιτιολογεί την απόρριψή τους. .
7. Ο Οργανισμός υποβάλλει το τελικό 
σχέδιο κωδίκων στην Επιτροπή για να 
αποτιμήσει το εάν είναι σύμμορφοι προς 
τις κατευθυντήριες γραμμές.
8. Η Επιτροπή αποτιμά τη συμμόρφωση 
του σχεδίου κωδίκων προς τις αρχές των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2ε α.
8. Η Επιτροπή αποτιμά επίσης εάν οι 
κώδικες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικής και ενοποιημένης 
αγοράς. Εάν η Επιτροπή σχηματίσει 
αρνητική γνώμη δίδει εντολή στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς να 
τροποποιήσει το σχέδιο κωδίκων.
9. Η Επιτροπή αποτιμά την εφαρμογή 
των κωδίκων τη ιδία πρωτοβουλία, τη 
αιτήσει του Οργανισμού ή τη συστάσει 
των σχετικών ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων της αγοράς. Οσάκις η 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι κώδικας που 
έχει εγκριθεί δεν εφαρμόζεται, υποβάλλει 
τον κώδικα στην επιτροπή σε μνεία της 
οποίας προβαίνει το άρθρο 13(1) προς 
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ανασκόπηση σύμφωνα με το άρθρο 13(2).  
10. Η ίδια διαδικασία ισχύει για την 
επικαιροποίηση των κωδίκων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για το προτεινόμενο άρθρο 2ε α.

Είναι ουσιαστικής σημασίας να τηρούν πλήρως οι κώδικες τους κανόνες και τις αρχές που 
θεσπίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπροσθέτως είναι κρίσιμο στοιχείο το να διεξαχθεί 
εκτενής διαβούλευση με τους συμμετέχοντες στην αγορά των οποίων και να είναι στενή η 
συμμετοχή στη διεργασία για να εξασφαλίζεται ότι οι κώδικες έχουν νόημα. Η επικαιροποίηση 
ήδη υφισταμένων κωδίκων λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, βελτιώσεων των διεργασιών πρέπει 
να ακολουθεί τη ίδια διεργασία (βλέπε παράγραφο 10).

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 2στ, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, και, συγκεκριμένα, κατά 
την κατάρτιση των τεχνικών και 
εμπορικών κωδίκων και του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών του που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας διαβουλεύεται 
εκτενώς, σε πρώιμο στάδιο, ανοικτά και 
με διαφάνεια, με όλους τους 
ενδεδειγμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά· στη διαβούλευση συμβάλλουν οι 
επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι 
πελάτες, οι χρήστες συστημάτων, οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του ο Οργανισμός
διαβουλεύεται εκτενώς ανοικτά και με 
διαφάνεια με όλους τους ενδεδειγμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά στη 
διαβούλευση συμβάλλουν οι επιχειρήσεις 
προμήθειας και παραγωγής, οι πελάτες, οι 
χρήστες συστημάτων, οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι οικείες (κλαδικές) 
ενώσεις, τεχνικοί οργανισμοί και 
πλατφόρμες ενδιαφερομένων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 10
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ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 2στ, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

3. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος εργασιών και των 
τεχνικών και εμπορικών κωδίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 1 
και 3, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

3. Πριν από την έγκριση των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
κωδίκων ο Οργανισμός δηλώνει τις 
παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη 
διαβούλευση και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εν λόγω παρατηρήσεις λήφθηκαν υπόψη. 
Αιτιολογεί τις περιπτώσεις που οι 
παρατηρήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, εδάφιο 2 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

Το έσοδο μπορεί να ληφθεί υπόψη από τις 
ρυθμιστικές αρχές όταν εγκρίνουν τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων του δικτύου και/ή όταν 
εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης 
των τιμών.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά διατάξεως που είχε διαγραφεί από τον κανονισμό 1228/2003. 

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 8, τίτλος (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003).

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για τον 
μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ 

διαχειριστών συστημάτων διαμεταφοράς
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του τίτλου προς αποφυγή συγχύσεως με τις κατευθυντήριες γραμμές μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 2ε.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 8, παράγραφος 3, εδάφιο (η) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003)

η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 3.

η) οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2ε.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τα προτεινόμενα άρθρα 2ε, 2ε α και 2ε β. Αυτή η τροπολογία σκοπό έχει 
την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διαδικασία.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

1. Ο εισηγητής χαιρετίζει την τρίτη δέσμη ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον, κατά τη γνώμη του, αποτελεί μια απλή και συνεκτική 
νομοθετική πρόταση στην οποία έχει περιληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των συστάσεων 
που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2007.

2. Κατά την έννοια αυτή, συμφωνεί με τη συμπερίληψη ισχυρότερων και πιο ανεξάρτητων 
εξουσιών για τους ρυθμιστικούς φορείς, τις εντονότερες απαιτήσεις περί διαφάνειας της 
αγοράς και τη βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των διαχειριστών των συστημάτων 
μεταφοράς, την έμφαση που αποδίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και την πρόταση σχετικά με τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό που θεωρείται το πλέον αποτελεσματικό, αλλά όχι και το μοναδικό, μέσο 
ενθάρρυνσης των επενδύσεων και αποτροπής διακρίσεων σε βάρος των 
νεοεισερχομένων.

3. Συμμερίζεται επίσης την άποψη για την πρόταση δημιουργίας ενός οργανισμού 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών μολονότι διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την 
υφιστάμενη διάρθρωση και τις εξουσίες για λήψη αποφάσεων του νέου αυτού οργάνου.

4. Όσον αφορά τον κανονισμό για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι το βασικό πρόβλημα της νομοθετικής πρότασης έγκειται στον 
υφιστάμενο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα μια συγκεχυμένη και, κατά κάποιον τρόπο, δυσκίνητη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Το έγγραφο αυτό θα επισημάνει τις βασικές ανησυχίες του εισηγητή όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση.

Διάρθρωση των αρμοδιοτήτων

5. Όπως προαναφέρθηκε, ο εισηγητής θεωρεί ότι το κομβικό πρόβλημα του παρόντος 
φακέλου είναι ότι η παρούσα δομή αρμοδιοτήτων που περιέχεται στην πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισμού, δεν 
ανταποκρίνεται στον πραγματικό και φυσικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σε εθνικό 
επίπεδο, καθόσον στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχει αποδοθεί ένα οιονεί 
ρυθμιστικό καθεστώς, ενώ η ρυθμιστική αρχή φαίνεται να περιορίζεται στον ρόλο του 
συμβουλευτικού οργάνου.

6. Ειδικότερα, πιστεύει ότι αρκετά από τα έντεκα καθήκοντα που πρέπει να φέρουν σε 
πέρας οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) πρέπει να τεθούν υπό την ευθύνη 
των ρυθμιστικών αρχών.

7. Πράγματι, ενώ ο εισηγητής συμμερίζεται την ιδέα της Επιτροπής για την υιοθέτηση μιας 
εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κωδίκων, 
καθόσον οι ΔΣΜ είναι οι πλέον κατάλληλοι να το πράξουν και έχουν άμεσο συμφέρον 
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για την απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύει 
ότι άλλοι κώδικες, όπως αυτοί που αφορούν τη διαφάνεια του εμπορίου και της αγοράς, 
πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, ο Οργανισμός, 
ως ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χάραξη και την έγκριση των 
κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενή συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και, περιττό 
να σημειώσουμε, τους ΔΣΜ.

8. Επιπλέον, ο εθελοντικός χαρακτήρας της εφαρμογής των ανωτέρω κωδίκων και κανόνων 
εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία στο 
υφιστάμενο σύστημα συνεργασίας των ΔΣΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής 
πιστεύει κατηγορηματικά ότι ορισμένοι κανόνες και κώδικες που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι υποχρεωτικοί.

9. Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι, με βάση την ανάθεση στον Οργανισμό της ευθύνης 
σχεδιασμού και έγκρισης των κωδίκων της αγοράς, την ευθύνη της διενέργειας 
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή 
και όχι οι ΔΣΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο.

Ο Οργανισμός

10. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των ορίων που θέτει η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας 
της Επιτροπής όσον αφορά τις εξουσίες που εκχωρούνται στον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι περισσότερες 
αβεβαιότητες και η σύγχυση που δημιουργείται στη διάρθρωση των εξουσιών απορρέει 
ακριβώς από αυτή την έλλειψη αρμοδιοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής 
επιθυμεί η επιτροπή να ζητήσει από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να εξετάσει 
κατά πόσον μπορούν να διευρυνθούν οι εξουσίες του Οργανισμού, ούτως ώστε να είναι 
σε θέση να λαμβάνει τελικές ρυθμιστικές αποφάσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2007 σχετικά με την ελευθέρωση των 
ενεργειακών αγορών.

11. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε ο εισηγητής πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
μελετήσει κατά πόσον το προτεινόμενο μοντέλο θα μπορέσει να απαντήσει στα 
προβλήματα προκειμένου να επιτευχθεί κοινή τοποθέτηση, προβλήματα που επί του 
παρόντος ανακύπτουν μεταξύ των διαφόρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και κατά 
πόσον αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτό ως ενδιάμεσο βήμα για τη δημιουργία 
μιας πραγματικά Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής.

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν εξέφρασε την επιθυμία του για 
σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργάνου των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, στο οποίο θα 
μπορούσαν να εκχωρηθούν εξουσίες λήψης αποφάσεων για διασυνοριακά θέματα μεταξύ 
κρατών μελών ενώ στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσε να παραμείνει η ευθύνη 
της λήψης αποφάσεων που αφορούν την εθνική τους επικράτεια. Η τοποθέτηση του 
Κοινοβουλίου αποσκοπούσε στον τερματισμό του αδιεξόδου που σημειώνεται επί του 
παρόντος μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
πρόταση της Επιτροπής υπό τη σημερινή της μορφή, παρέχει στον Οργανισμό 
αρμοδιότητα για την επίλυση των σημερινών και εν δυνάμει δυσκολιών. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός που θα διαθέτει τις κατάλληλες αρμοδιότητες 
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επί διασυνοριακών θεμάτων, θα προωθούσε την ανάπτυξη μιας πραγματικής ενεργειακής 
ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

13. Ο εισηγητής ανησυχεί επίσης και από τη διάλυση της υφιστάμενης ERGEG και τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει όσον αφορά την ανεξαρτησία, καθόσον, με βάση τις 
σημερινές προτάσεις, ο Οργανισμός θα είναι υπερβολικά εξαρτημένος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαιτήσεις περί διαχωρισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς

14. Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επισημοποίηση του υφιστάμενου 
πλαισίου συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτυχθεί η πλήρης 
εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων μεταξύ των 27 κρατών μελών.

15. Για την εύρυθμη λειτουργία του προτύπου ΕΔΔΣΜ και ανεξαρτήτως του επιπέδου 
διαχωρισμού που απαιτείται σε κάθε κράτος μέλος – δηλαδή, χωριστή τιμολόγηση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής, ο εισηγητής πιστεύει ότι κάθε 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στο πλαίσιο του ΕΔΔΣΜ πρέπει να τυγχάνει 
ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ως διαχειριστή του συστήματος 
και να διασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο.

Επενδύσεις

16. Οι προτάσεις της Επιτροπής για την παρουσίαση του δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου από 
πλευράς ΔΣΜ κινούνται στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών, οπότε ο εισηγητής χαιρετίζει τον στόχο της προσθήκης ευρωπαϊκής 
διάστασης, ιδίως όσον αφορά την αναβάθμιση και βελτίωση της ικανότητας μεταφοράς 
μεταξύ κρατών μελών.

17. Ωστόσο, είναι σημαντικό το σχέδιο αυτό να εγκριθεί από τη ρυθμιστική αρχή και όχι να 
υποβληθεί απλώς προς αναθεώρηση.

Διαφάνεια

18. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ρυθμιστική αρχή, σε διαβούλευση με τους ΔΣΜ, 
πρέπει να αναπτύξει κανόνες περί διαφάνειας και όχι απλώς αυτοί να αναθεωρούνται από 
τον Οργανισμό. Μολονότι χαιρετίζει την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο 
ΕΕ, θα προτιμούσε οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να καταστούν δεσμευτικές όσον 
αφορά τις σημαντικότερες συνιστώσες τους.

19. Επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι σε ορισμένα τμήματα του κανονισμού, η διαφάνεια 
φαίνεται να συγχέεται με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, οπότε θα 
επιθυμούσε στην έκθεση να υπάρχει η δέουσα διάκριση μεταξύ των τμημάτων αυτών.

Εναρμόνιση
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20. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εναρμόνιση δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της 
πρότασης. Τα υφιστάμενα 27 διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια συνιστούν ένα από τα 
βασικότερα εμπόδια για την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών. Κατά συνέπεια, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας της εναρμόνισης των τεχνικών και 
αγοραίων κανόνων δεν αρκεί για την υπερκέραση των υφισταμένων εμποδίων στο 
διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, εμπόδια που απορρέουν από την ανεπαρκή 
ολοκλήρωση. Προς τούτο, πιστεύει ότι η εναρμόνιση των τεχνικών κωδίκων καθώς και 
του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να καταστούν κομβικοί στόχοι της δέσμης.

Περιφερειακές αγορές

21. Ο εισηγητής χαιρετίζει τη συμπερίληψη της ανάπτυξης των περιφερειακών αγορών 
στους κανονισμούς και τις οδηγίες, ως θετικό βήμα για την επίτευξη της ολοκλήρωσης. 
Πράγματι, η πρόσφατη πρόοδος στον τομέα αυτό, καθώς και αυτές που έχουν ήδη 
σημειωθεί, επί παραδείγματι, στην αγορά των βορείων χωρών, μπορούν να αποτελέσουν 
στέρεη βάση για τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και την ενδεχόμενη προβολή 
ορισμένων από τις εμπειρίες αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

Επίπεδα διασύνδεσης

22. Ο εισηγητής χαιρετίζει τον ορισμό ειδικών συντονιστών για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των κυριότερων 4 έργων διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών που λιμνάζουν. 
Πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσουν θετικά την επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, 
λειτουργώντας μεσολαβητικά μεταξύ όλων των φορέων και των ενδιαφερομένων μερών.

23. Ωστόσο, οι μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις, μολονότι είναι σημαντικές όσον αφορά τη 
φύση τους, αποτελούν μικρό μόνο τμήμα του προβλήματος, καθόσον στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικής, τεχνικής και διοικητικής φύσεως εμπόδια 
για την αύξηση της ικανότητας διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω σχέδια είναι βιώσιμα από οικονομικής και τεχνικής σκοπιάς.


