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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν επανειλημμένα διακοπές παροχής 
αερίου. Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το αέριο τον Ιανουάριο του 2009 έδειξε 
για μια ακόμη φορά ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερική προμήθεια ενέργειας, 
κυρίως από κράτη με αντιδημοκρατικά καθεστώτα και πολιτική αστάθεια, μπορεί να βλάψει 
τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των κρατών μελών. Η επισφαλής 
θέση της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας επιβάλλει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
ενεργειακής πολιτικής, που να συνδυάζει εσωτερικές πτυχές και εξωτερικές διαστάσεις. 

Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιώδες στοιχείο της γενικότερης ασφάλειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια στην 
Κοινότητα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσης, αποτελεί στρατηγικό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, 
η εκ των προτέρων κατάρτιση εθνικών σχεδίων που να περιλαμβάνουν προληπτικά και 
έκτακτα μέτρα είναι ευπρόσδεκτη, στο βαθμό που ο συντονισμός των μέτρων αυτών γίνεται 
σε επίπεδο Κοινότητας. Μεσοπρόθεσμα, η ύπαρξη μεγάλης ανταγωνιστικής αγοράς με 
ανεπτυγμένες σε υψηλό βαθμό διασυνδέσεις και υποδομή πρέπει να θεωρείται η πλέον 
αποτελεσματική προστασία κατά των διαταραχών του εφοδιασμού.

Ωστόσο, η ενωσιακή πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια θα επιτρέψει στην Ένωση όχι 
μόνο να αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης αλλά και να τις προλαβαίνει. Συνεπώς, όλα τα μέτρα 
για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από δραστήρια ενεργειακή διπλωματία με στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας με το κύριο κράτος παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης, σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού που καταργεί την οδηγία 2004/67/ΕΚ. Θεωρεί, 
ωστόσο, ότι χρειάζονται βελτιώσεις προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Προτείνει τροπολογίες στο 
ακόλουθο πλαίσιο: 

- Η πρόταση πρέπει να εξεταστεί υπό το φως του νέου νομικού περιβάλλοντος που
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία στο άρθρο της 176A ορίζει πως "η 
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 
μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας". Ο συντάκτης 
της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η αλληλεγγύη αυτή έχει ζωτική σημασία για την 
ανάπτυξη κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και πιστεύει ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο 
διαλόγου με τις τρίτες χώρες, σε καταστάσεις κρίσης αλλά εκτός κρίσεων. 

- Ευθύνη για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να υπάρχει και σε 
κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει 
κοινοτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης με βάση τα εθνικά σχέδια. Επιπλέον, η Επιτροπή 
φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που 
διέπουν την εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας, από τις επιχειρήσεις των 
τρίτων χωρών. 
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- Ο Ύπατος εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος θα πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της
εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να έχει την ευθύνη της 
διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες εξ ονόματος των κρατών 
μελών σε καταστάσεις κρίσης.

- Για την αποφυγή απροσδόκητων διαταραχών του εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να καθιερώσει, μαζί με τις προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης υποστηριζόμενο από σαφείς πολιτικές 
εγγυήσεις. Κάθε μελλοντική συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών, σύνδεσης και 
εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής και διέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει 
"ρήτρα ενεργειακής ασφάλειας" με την οποία να ορίζεται κώδικας συμπεριφοράς και 
να καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης 

- Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας που βασίζεται στις διατάξεις του Χάρτη 
Ενέργειας και σε τρίτες χώρες, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων 
περιφερειακών αγορών ενέργειας, όπως επίσης να συνεχίσει δραστήρια να 
υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίας Ευρω-μεσογειακής αγοράς ενέργειας.

- Οποιαδήποτε στρατηγική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια του 
εφοδιασμού με ενέργεια θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προμηθευτών, 
των πηγών και των οδών εφοδιασμού. Μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να προβλέπει 
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, και ειδικότερα εκείνων που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Οι κοινοτικές επενδύσεις θα 
πρέπει να επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση του εφοδιασμού. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη 
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της 
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου 
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα, 

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη 
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της 
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου 
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα, 
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δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση 
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να 
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας 
εφοδιασμού.

δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση 
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να 
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας 
εφοδιασμού. Δεδομένης της κυριαρχίας 
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, 
ορισμένα κράτη μέλη καταλήγουν να 
βρίσκονται σε «ενεργειακή απομόνωση» 
λόγω της υψηλής εξάρτησής τους από 
εισαγωγές αερίου από τρίτες χώρες και 
της έλλειψης διασυνδέσεων της υποδομής 
τους με την υπόλοιπη ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζει η διεθνής συνεργασία 
στην ασφάλεια του εφοδιασμού των 
πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ σε 
φυσικό αέριο, όλες οι σχετικές πολιτικές 
και τα σχέδια δράσης της ΕΕ πρέπει να 
βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου 
σεβασμού με τις εμπλεκόμενες τρίτες 
χώρες· η λύση στα προβλήματα που 
ενδέχεται να ανακύψουν θα πρέπει να 
αναζητείται μέσω πολιτικού διαλόγου και 
διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές (11) Διάφορες κοινοτικές πηγές 
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χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και 
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή 
χρηματοδότηση από περιφερειακά ή 
διαρθρωτικά ταμεία ή ταμεία συνοχής. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς
και τα κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα 
ENPI, IPA και DCI μπορούν επίσης να 
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες 
χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και 
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
("ΕΤΕπ") και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
("ΕΤΑΑ") ή χρηματοδότηση από 
περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή 
ταμεία συνοχής. Η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ και τα 
κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα ENPI, 
IPA και DCI μπορούν επίσης να 
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες 
χώρες (ιδίως σε χώρες που καλύπτονται 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας) 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η επένδυση της ΕΕ σε υποδομή και 
ανανεώσιμη παραγωγή θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής να 
προωθήσουν στη γειτονιά της ΕΕ, σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες, την 
επέκταση των αρχών και των προτύπων 
της εσωτερικής αγοράς, όπως ορίζονται 
στη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάλληλης επέκτασης της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, 
που περιλαμβάνει την ΕΕ και τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να 
καλύπτει και άλλες τρίτες χώρες, και τη 
δυνατότητα δημιουργίας νέων 
περιφερειακών αγορών ενέργειας κατά το 
πρότυπο αυτό, όπως είναι η Ευρω-
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μεσογειακή ενεργειακή κοινότητα, ώστε 
να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές, γεωπολιτικές ή 
γεωλογικές συνθήκες, τα κράτη μέλη 
πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα 
για την άσκηση της αλληλεγγύης όπως 
ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η δημιουργία 
τεχνικών διακλαδώσεων, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας 
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια του εφοδιασμού της 
Κοινότητας με αέριο, η Επιτροπή πρέπει 
να περιλαμβάνει "ρήτρα ενεργειακής 
ασφάλειας" στις συμφωνίες εμπορικών 
συναλλαγών, σύνδεσης και εταιρικής 
σχέσης με τις χώρες παραγωγής και 
διέλευσης. Η εν λόγω "ρήτρα ενεργειακής 
ασφάλειας" πρέπει να θεσπίζει μέτρα για 
την πρόληψη κρίσεων του εφοδιασμού ή 
να συμβάλλει στην υπέρβασή τους. Η 
Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες που 
έχουν σχέση με τρίτες χώρες, σε 
συνεργασία με τις παραγωγές χώρες και τις 
χώρες διέλευσης, όσον αφορά ρυθμίσεις 
για το χειρισμό των καταστάσεων κρίσης 
και την εξασφάλιση σταθερής ροής αερίου 
προς την Κοινότητα συνολικά και προς 
κάθε κράτος μέλος που πλήττεται από 
κατάσταση κρίσης. Η Επιτροπή πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί μια ομάδα 
εργασίας για την παρακολούθηση των 
ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης στο 
εσωτερικό και, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τις σχετικές τρίτες χώρες, στο εξωτερικό 
της Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται 
κρίση λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, 
να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης μέσω του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους των 
σχετικών χαρτοφυλακίων στο Σώμα των 
Επιτρόπων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο εξασφαλίζοντας την 
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου, και 
θεσπίζοντας έκτακτα μέτρα όταν η αγορά 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στον 
απαιτούμενο εφοδιασμό με αέριο, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού, ή σε περίπτωση σοβαρής 
απειλής για τον εφοδιασμό με αέριο, σε 
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών 
κινδύνων, την κατάρτιση σχεδίων 
προληπτικής δράσης, την κατάρτιση 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και τη συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας 
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αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία 
για την αποτροπή των διαταραχών του 
εφοδιασμού και τον περιορισμό των 
ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υλοποιεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν διετή 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο, και κατάρτιση 
σχεδίων προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a

Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του 
εφοδιασμού 

1. Με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενισχύουν 
την εποπτεία που ασκούν όσον αφορά την 
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ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό 
αέριο από τρίτες χώρες και προτείνουν 
συγκεκριμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση διαταραχής του 
εφοδιασμού. Η Επιτροπή συντονίζει τα 
συστήματα επίλυσης διαφορών με τρίτες 
χώρες και εντείνει τον ενεργειακό 
διάλογο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
του Χάρτη Ενέργειας και της 
Ενεργειακής Κοινότητας.
2. Η Επιτροπή προετοιμάζει τη βάση για 
έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης 
στον τομέα του αερίου, ο οποίος θα 
καθιερωθεί με διμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της ΕΕ και τρίτων χωρών. Ο μηχανισμός 
αυτός προβλέπει την έγκαιρη αξιολόγηση 
των δυνητικών κινδύνων σε σχέση με την 
προσφορά και τη ζήτηση φυσικού αερίου, 
καθώς επίσης την πρόληψη και την 
έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης ή απειλών εμφάνισης 
τέτοιων καταστάσεων.
3. Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα 
προτεινόμενα ρυθμιστικά μέτρα που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν για να 
διαφοροποιηθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, 
οι γεωγραφικές πηγές αερίου και οι 
διαδρομές εφοδιασμού προς την ΕΕ. Η 
έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
ρόλου των εγκαταστάσεων ΥΦΑ που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει επισκόπηση των 
αποθηκευτικών δυνατοτήτων των 
κρατών μελών σε φυσικό αέριο.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 -επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάρτιση σχεδίου προληπτικής δράσης 
και σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Κατάρτιση σχεδίου προληπτικής δράσης 
και σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό, 
κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Οι εν 
λόγω διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως 
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις 
διασυνοριακές προμήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου
καθώς και τα διαπεριφερειακά, 
διασυνοριακά συστήματα παροχής αερίου
και τις καθορισμένες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, τις πλατφόρμες και τον 
εξοπλισμό.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Έως τις ... * το αργότερο, η Επιτροπή 
καταρτίζει κοινοτικό σχέδιο προληπτικής 
δράσης και κοινοτικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης, που περιλαμβάνουν τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό 
επίπεδο·
______
* 30 Σεπτεμβρίου 2011 ή 18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας, την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και κάθε σχετική διεθνή εξέλιξη, 
ιδιαίτερα στις σημαντικότερες χώρες 
παραγωγής και διέλευσης.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το κόστος 
τήρησης του κανόνα N-1 και το κόστος 
εξασφάλισης της μόνιμης φυσικής 
ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς αερίου 
κατά την έγκριση των τιμολογίων τους, με 
τρόπο που να παρέχει λεπτομέρεια και 
διαφάνεια και να αντικατοπτρίζει σαφώς 
και συγκεκριμένα τα προκύπτοντα 
στοιχεία κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 
41 παράγραφος 8 της οδηγίας […/…ΕΚ]. 
Στην περίπτωση δαπανών που βαρύνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και ο 
ACER αποφασίζουν από κοινού σχετικά 
με την κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

Αιτιολόγηση
Το κόστος της εφαρμογής των προτύπων ασφάλειας του εφοδιασμού και της υποδομής πρέπει 
να μεταφέρεται στα εθνικά και τα διασυνοριακά τιμολόγια με τον πλέον διαφανή και σαφή 
τρόπο. Το κόστος πρέπει να κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συστημάτων που εφαρμόζουν τα 
συγκεκριμένα μέτρα και εκείνων που επωφελούνται από αυτά.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς 
περιστάσεις·
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας.

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
γεωπολιτικών κινδύνων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. 
Η κοινοτική εκτίμηση επικινδυνότητας 
αναθεωρείται σε περίπτωση σημαντικού 
και απροσδόκητου κινδύνου.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 - σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Περιγράφει τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση 
της διαμεσολάβησης με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά.

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
ή είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν θα 
μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται από 
την αρμόδια αρχή σχετικά με την κήρυξη 
επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης σε 
κράτος μέλος για γεωπολιτικούς λόγους, ή 
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όταν επισημαίνεται απειλή διαταραχής 
του εφοδιασμού με αέριο για 
γεωπολιτικούς λόγους, πιθανώς από τον 
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, η 
Κοινότητα, εκπροσωπούμενη από τον 
Αντιπρόεδρό της/Ύπατο εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σε 
διπλωματικό επίπεδο. Οι ενέργειες που 
αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος 
εκπρόσωπος δεν πρέπει να πλήττουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση
Είναι αναγκαία η ανάληψη κατάλληλης διπλωματικής δράσης έναντι των τρίτων χωρών 
παροχής ή διέλευσης αερίου στο νωρίτερο δυνατό στάδιο, σε περίπτωση απειλής για διακοπή 
της παροχής αερίου για γεωπολιτικούς λόγους. Η δράση αυτή δεν πρέπει να παρακωλύει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις 
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 και εάν δεν επιβαρύνονται 
αδικαιολόγητα εξαιτίας της οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, 
ειδικότερα, να ζητήσει από την Αρμόδια 
Αρχή να τροποποιήσει τα μέτρα που 
επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει σημαντική ποσότητα των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Κηρύσσει κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες μέσω 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / 
Ύπατου Εκπροσώπου. Η Επιτροπή μπορεί 
να συγκαλέσει ομάδα διαχείρισης κρίσης 
που αποτελείται μεταξύ άλλων από 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης. εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης.

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και 
από μέλη του προσωπικού του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου 
Εκπροσώπου. Αυτή η ειδική ομάδα 
παρακολούθησης μπορεί να κινητοποιείται 
όποτε χρειάζεται και παρακολουθεί και 
αναφέρει σχετικά με τις ροές αερίου εντός 
και εκτός της Κοινότητας, σε συνεργασία 
με τις προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν και συμβουλεύονται 
την Επιτροπή για να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και οι εθνικές 
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και κοινοτικές επιπτώσεις στην 
ενεργειακή ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών 
υποδομών και των γεωπολιτικών 
κινδύνων·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστημα 
συνεχούς παρακολούθησης και αναφοράς 
σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με αέριο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα:

α) εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων σχετικά 
με την τήρηση των κανόνων που διέπουν 
την εσωτερική αγορά στον τομέα της 
ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τη 
ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό 
από τις εταιρείες τρίτων χωρών, ιδίως δε 
από τους βασικούς προμηθευτές, καθώς 
και από το σύνολο των θυγατρικών τους· 

(β) εκτίμηση του αντικτύπου των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας 
από τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά, 
και εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαιότητας·

(γ) λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη των ανεξέλεγκτων επενδύσεων 
από κρατικές επιχειρήσεις ξένων χωρών 
στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, και 
ιδιαίτερα στα δίκτυα μεταφοράς αερίου 
και ηλεκτρικού ρεύματος. 

(δ) παρακολούθηση των συμβάσεων 
παροχής φυσικού αερίου που 
συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και 
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τρίτων χωρών, ως προς τη συμμόρφωσή 
τους προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ· Η Επιτροπή επιβάλλει 
την κατάργηση κάθε ρήτρας που 
λειτουργεί ως ρήτρα συγκεκριμένου 
προορισμού, δεδομένου ότι τέτοιες 
ρήτρες απαγορεύονται από τη νομοθεσία 
της ΕΕ.
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