
AD\805774EL.doc PE430.714v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2009/0108(COD)

22.2.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με 
αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sharon Bowles



PE430.714v03-00 2/23 AD\805774EL.doc

EL

PA_Legam



AD\805774EL.doc 3/23 PE430.714v03-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει κανονισμό σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο. Ο κανονισμός αυτός θα καταργήσει την υφιστάμενη οδηγία 2004/67/ΕΚ, η 
οποία κρίνεται ανεπαρκής να διαχειριστεί το θέμα του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης των κρατών μελών από τις εισαγωγές αερίου, των 
αυξανόμενων κινδύνων εφοδιασμού λόγω διέλευσης από τρίτες χώρες και των αυξανόμενων 
ροών αερίου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή, με την παρούσα πρόταση κανονισμού, θέλει να καθορίσει σαφώς τους ρόλους 
που θα έχουν ο κλάδος αερίου, τα κράτη μέλη και τα όργανα της Κοινότητας, όσον αφορά 
την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διαταραχών στον εφοδιασμό 
αερίου. Η Επιτροπή επέλεξε το δρόμο του κανονισμού έναντι αυτού της οδηγίας για λόγους 
άμεσης και γρήγορης εφαρμοσιμότητάς του από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, καθώς επίσης και λόγω της σαφήνειας και της συνοχής των 
κανόνων και των υποχρεώσεων που περιέχει ο κανονισμός σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Η πρόταση κανονισμού για μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ως 
κύριο στόχο "την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, με τη δημιουργία κινήτρων 
για επενδύσεις στις απαραίτητες διασυνδέσεις ώστε να καλύπτεται ο δείκτης Ν-1, καθώς 
επίσης και οι αντίστροφες ροές". Ως δείκτη Ν-1 η Επιτροπή ορίζει την "τεχνική 
δυναμικότητα όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής παροχής αερίου σε περίπτωση 
διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη 
συνολική ζήτηση αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα ημερών εξαιρετικά 
υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου που στατιστικώς 
εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη".

Ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει έμφαση α) στη δυνατότητα που οφείλουν να έχουν οι 
επιχειρήσεις αερίου να προμηθεύουν τους πελάτες τους σε ολόκληρη την Κοινότητα για όσο 
το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο, β) στη 
δυνατότητα προσφυγής σε μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά, τα οποία αποφασίζονται 
από την αρμόδια αρχή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όταν εξαντλούνται όλα τα 
βασισμένα στην αγορά μέτρα, και γ) στον ενισχυμένο ρόλο που θα έχει η Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί ομαλά.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί θετική την προσπάθεια που καταβάλλεται από την 
Επιτροπή για έναν κανονισμό που θα κατοχυρώνει την ασφάλεια στην παροχή φυσικού 
αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά την πρόσφατη ρωσοουκρανική διένεξη, η οποία 
δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην επάρκεια του αερίου στα κράτη μέλη. Επίσης θεωρεί 
ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση ο συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο των ενεργειών για 
την ασφάλεια της παροχής φυσικού αερίου.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Αρμόδια Αρχή οφείλει να έχει αυξημένες ευθύνες 
για την ασφάλεια της παροχής του φυσικού αερίου, ενώ εκφράζει τη διαφωνία του ως προς το 
σημαντικό ρόλο που θα παίζουν οι ιδιωτικές εταιρείες εφοδιασμού φυσικού αερίου σε 
περιόδους κρίσης, ειδικά όσον αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική.
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Εκφράζεται επομένως η ανησυχία για το κατά πόσο ο προτεινόμενος κανονισμός λαμβάνει τα 
αναγκαία εκείνα μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτροπή κερδοσκοπικών τιμολογιακών 
πολιτικών από τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου σε περιόδους κρίσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 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 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να εξασφαλισθεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της 
αγοράς αερίου της ΕΕ, έχει ζωτική 
σημασία τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την κατοχύρωση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο να μην οδηγούν σε 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2

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 

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης της Ένωσης, 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, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η ΕΕ λειτουργεί πλέον σε μια 
νέα νομική βάση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι το άρθρο 176 Α της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει: "η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό 
της Ένωσης".

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στο 
έργο του αγωγού φυσικού αερίου 
Nabucco. 

Τροπολογία 4

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 

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 έκτακτα 
μέτρα που θα εφαρμόζονται όταν η αγορά 
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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. 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον 
απαιτούμενο εφοδιασμό με αέριο,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Ένωσης όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού, σε πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η ΕΕ λειτουργεί πλέον σε μια 
νέα νομική βάση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι το άρθρο 176 Α της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει: "η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει να διασφαλίζει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης".

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και 
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες και τα νοσοκομεία 
που είναι ήδη συνδεδεμένοι με δίκτυο 
διανομής αερίου, και, εάν αποφασίσει 
σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
μετά από αξιολόγηση του κινδύνου και 
των επιπτώσεων που διενεργεί το κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μια ανάλυση κόστους-
ωφελείας, μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα 
νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

Αιτιολόγηση

Οι οικιακοί καταναλωτές, ως προστατευμένοι πελάτες, πρέπει να συνεχίσουν να εφοδιάζονται 
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εφοδιασμού. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να συμπεριλάβει 
στους προστατευμένους πελάτες και άλλες κατηγορίες, εκτός των οικιακών καταναλωτών, η 
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απόφαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να βασιστεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
επιπτώσεων, εκτιμώντας επίσης το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν για την αγορά, 
δεδομένου ότι ένας τόσο ευρύς ορισμός ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές 
ανάγκες και έξοδα που θα επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό
συνεργασίας μεταξύ τους.

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Απαιτείται υψηλός 
βαθμός συνεργασίας μεταξύ τους, ενώ 
ζωτική σημασία έχει η διαφάνεια και η 
αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Καθώς το ζήτημα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι ένα πολιτικοποιημένο θέμα, χρειάζεται 
μια ενιαία προσέγγιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

1. Έως …*, η Αρμόδια Αρχή, με βάση 
αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, μετά από διαβούλευση με τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:
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* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων πρέπει να διενεργείται από κάθε κράτος μέλος, 
κατά την προετοιμασία της προληπτικής δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης με βάση 
μια κοινή μεθοδολογία της ΕΕ, που θα επιτρέπει στο κράτος μέλος να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο. 

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G"), τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
και την Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο, μπορεί επίσης να συστήσει 
την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών και όλα τα κοινά 
περιφερειακά σχέδια. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
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αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών ή άλλα περιφερειακά 
σχέδια, ή ότι δεν συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή 
άλλες διατάξεις του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί την 
αναθεώρηση του σχεδίου. 

Τροπολογία 10

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, το θεμιτό ανταγωνισμό, 
τις επιπτώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορίζει σαφέστερα ότι το σχέδιο προληπτικής 
δράσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίτευξη του στόχου με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 

1. Έως …*, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει 
ότι, σε περίπτωση διαταραχής των ροών
στο μεγαλύτερο σημείο εισόδου του 
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περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη.

μεταφερόμενου αερίου, η διαθέσιμη
υποδομή (N-1) έχει την ικανότητα να 
παρέχει την απαραίτητη ποσότητα αερίου 
για να ικανοποιήσει τη ζήτηση φυσικού 
αερίου των προστατευμένων πελατών 
στην περιοχή υπολογισμού για μία ημέρα
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 6 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία 3 ετών που προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού δεν είναι ρεαλιστική. Οι 
σημαντικές επενδύσεις σε νέες υποδομές για την κάλυψη του N-1, οι οποίες θα χρειαστεί ιδίως 
να πραγματοποιηθούν στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απαιτούν 
τουλάχιστον 5 έως 6 χρόνια, ανάλογα με την εμβέλειά τους. Το άρθρο 6 παρ. 1 θα προκαλέσει 
τεράστιες ανάγκες επενδύσεων σε νέα δυναμικότητα και συνεπώς αύξηση τιμών για τους 
τελικούς καταναλωτές, αν δεν περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο. Για να συμπλέει με τον 
κανόνα για τον εφοδιασμό, όπως αυτός εκτίθεται στο άρθρο 7, ο κανόνας N-1 πρέπει να 
αντανακλά τη ζήτηση αερίου των προστατευμένων πελατών και μόνο αυτών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 

5. Εάν είναι απαραίτητο βάσει της 
αξιολόγησης των κινδύνων και των 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μια ανάλυση 
κόστους-ωφελείας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου πρέπει, έως ….*, να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις αυτές 
όπου η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Η αξιολόγηση μπορεί να 
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οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας 
για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο 
άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο
ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Κατά την εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου, με βάση την 
αξιολόγηση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μια ανάλυση 
κόστους-ωφελείας, προσαρμόζει τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού,

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μόνιμης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες τις 
διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά πόσον 
είναι τεχνικά και/ή οικονομικά εφικτή ή ενδεδειγμένη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια εκ 
των προτέρων αξιολόγηση των κινδύνων και των επιπτώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αποφεύγονται περιττά έξοδα που θα βαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές. 

Το διετές χρονοδιάγραμμα για να καταστεί δυνατή η μόνιμη φυσική ικανότητα αμφίδρομης 
μεταφοράς αερίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται ήσσονες 
τροποποιήσεις στην υποδομή. Για μεγαλύτερες τροποποιήσεις, για παράδειγμα για την 
εγκατάσταση μιας νέας μονάδας συμπίεσης, θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των επιχειρήσεων εφοδιασμού η τήρηση των 
κανόνων για τον εφοδιασμό. Ο κανόνας για τον εφοδιασμό προκαλεί έξοδα που θα βαρύνουν 
τους προστατευμένους καταναλωτές. Η περίοδος που θα καλύπτεται από τον κανόνα για τον 
εφοδιασμό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το απολύτως αναγκαίο, ώστε να αποφευχθούν 
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δυσανάλογα έξοδα και να μην παρεμποδιστεί η ανταγωνιστικότητα του αερίου, το οποίο είναι 
καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 40 χρόνια μετά την κατασκευή της μεγάλης 
υποδομής για τη μεταφορά φυσικού ερίου στην Ευρώπη, η μόνη σημαντική διακοπή του 
εφοδιασμού διάρκεσε 13 ημέρες. Η περίοδος των 30 ημερών στον κανόνα για τον εφοδιασμό 
θα ήταν επομένως υπερεπαρκής για την κάλυψη όλων των ενδεχομένων και θα μείωνε 
σημαντικά το κόστος. Η περίοδος των 30 ημερών φαίνεται επίσης αρκετά μεγάλη ώστε να 
καθιστά δυνατή την αποκατάσταση του εφοδιασμού με αέριο ή την εφαρμογή πρόσθετων 
μέτρων, όπως του εφοδιασμού μέσω αντίστροφων ροών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο τριάντα ημερών κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των επιχειρήσεων εφοδιασμού η τήρηση των 
κανόνων για τον εφοδιασμό. Ο κανόνας για τον εφοδιασμό προκαλεί έξοδα που θα βαρύνουν 
τους προστατευμένους καταναλωτές. Η περίοδος που θα καλύπτεται από τον κανόνα για τον 
εφοδιασμό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το απολύτως αναγκαίο, ώστε να αποφευχθούν 
δυσανάλογα έξοδα και να μην παρεμποδιστεί η ανταγωνιστικότητα του αερίου, το οποίο είναι 
καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 40 χρόνια μετά την κατασκευή της μεγάλης 
υποδομής για τη μεταφορά φυσικού ερίου στην Ευρώπη, η μόνη σημαντική διακοπή του 
εφοδιασμού διάρκεσε 13 ημέρες. Η περίοδος των 30 ημερών στον κανόνα για τον εφοδιασμό 
θα ήταν επομένως υπερεπαρκής για την κάλυψη όλων των ενδεχομένων και θα μείωνε 
σημαντικά το κόστος. Η περίοδος των 30 ημερών φαίνεται επίσης αρκετά μεγάλη ώστε να 
καθιστά δυνατή την αποκατάσταση του εφοδιασμού με αέριο ή την εφαρμογή πρόσθετων 
μέτρων, όπως του εφοδιασμού μέσω αντίστροφων ροών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 

2. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
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εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο. 

προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
τριάντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 2. Οι επιχειρήσεις 
εφοδιασμού, σε συνεργασία με την
αρμόδια αρχή, προσπαθούν να 
διατηρήσουν την παροχή στους 
προστατευμένους πελάτες όσο το δυνατόν 
περισσότερο με τη βασιζόμενη στην 
αγορά ασφάλεια του εφοδιασμού με 
αέριο.

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων εφοδιασμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό καθήκον 
των επιχειρήσεων εφοδιασμού. Μία περίοδος τριάντα ημερών θα μείωνε το κόστος για τον 
καταναλωτή· βλέπε άρθρο 7, παράγραφος 1. 

Η αγορά πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο, και οι βασιζόμενοι στην αγορά
μηχανισμοί πρέπει να αναπτύσσουν τα φυσικά και συμβατικά εργαλεία για τη διατήρηση των 
προμηθειών στους προστατευμένους πελάτες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την 
τήρηση του προτύπου εφοδιασμού όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, πρέπει 
να μην επιβάλλουν διακρίσεις και επίσης 
να μην επιβάλλουν υπέρμετρα βάρη στους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά και στις 
μικρές επιχειρήσεις. 

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την 
τήρηση του προτύπου εφοδιασμού όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, πρέπει 
να μην επιβάλλουν διακρίσεις και επίσης 
να μην επιβάλλουν υπέρμετρα βάρη στις 
επιχειρήσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του σχεδίου κανονισμού μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητες του κάθε παράγοντα έχουν καθορισθεί επακριβώς με βάση πρότυπα που ισχύουν 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς σε ισότιμη βάση, περιλαμβανομένων των 
νεοεισερχόμενων στην αγορά και των μικρών επιχειρήσεων.



PE430.714v03-00 14/23 AD\805774EL.doc

EL

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

1. Έως …* κάθε Αρμόδια Αρχή διενεργεί 
αξιολόγηση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων η οποία θα αποτελέσει τη 
βάση για:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7·

α) την κατάρτιση του προφίλ κινδύνου 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

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

β) την κατάρτιση του σχεδίου 
προληπτικής δράσης του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους·

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων βασίζεται στους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7 και περιλαμβάνει την 
εξέταση διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά 
υψηλής διαταραχής της προσφοράς και/ή
της ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων 
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
και διαταραχής του εφοδιασμού από 
παραγωγούς τρίτων χωρών. Λαμβάνονται 
υπόψη η αλληλεπίδραση και ο 
συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη 
μέλη.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι 
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ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις 
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές 
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα 
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα 
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών 
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του 
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση 
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα 
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και 
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων λαμβάνει υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μια ανάλυση κόστους-
ωφελείας. Αυτό θα πρέπει, ιδίως, να 
ισχύει πριν από οιαδήποτε πιθανή 
διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του 
καταλόγου των προστατευμένων 
καταναλωτών πέραν των οικιακών 
πελατών.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι 
ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις 
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές 
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα 
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα 
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών 
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του 
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση 
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα 
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και 
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό 
επίπεδο.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μετά από σύσταση της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, ή 
σε περίπτωση που έχει καταρτισθεί κοινό 
περιφερειακό σχέδιο με βάση το άρθρο 4, 
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να 
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι 
ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις 
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές 
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα 
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα 
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών 
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του 
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση 
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα 
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και 
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως …*, κάθε κοινό περιφερειακό 
σχέδιο βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 
4, περιλαμβάνει διεξοδική εκτίμηση των 
κινδύνων της ασφάλειας εφοδιασμού με 
αέριο στην περιοχή του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αξιολογήσεις κινδύνων που 
έχουν γίνει στο παρελθόν από τα 
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συμμετέχοντα κράτη μέλη.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: εννέα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Έως …*, η Επιτροπή διενεργεί
διεξοδική αξιολόγηση των κινδύνων της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αξιολογήσεις κινδύνων που έχουν γίνει 
στο παρελθόν από τα κράτη μέλη και τα 
ενδεχόμενα κοινά περιφερειακά σχέδια.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν 
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

(7) Προσδιορίζει, βάσει μιας διαφανούς 
ανάλυσης κόστους-οφέλους, τη συμβολή 
και τη σχετική αξία των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά που έχουν 
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, με βάση μια ανάλυση 
κόστους-ωφελείας, αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και,
μόνον ως έσχατη λύση προκειμένου να 
διαφυλάξει τη συνέχεια του εφοδιασμού 
με αέριο, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους 
και καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής 
τους·
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1)Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού·

(1)Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): από 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες εικάζεται ότι ενδέχεται να 
υπάρξει βραχυπρόθεσμα επιδείνωση των 
όρων εφοδιασμού. Αναμένεται ότι η 
αγορά θα επιλύσει το πρόβλημα χωρίς 
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής·

Αιτιολόγηση

Κάθε επίπεδο κρίσης πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερώς και να διακριθεί με σαφήνεια από τα 
άλλα, ώστε να αποφευχθεί κάθε σύγχυση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η διάκριση τριών 
επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004/67/ΕΚ για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του 
εφοδιασμού (I: εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή) δεν αντικατοπτρίζεται πια με σαφήνεια 
στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να επαναφερθεί στο σχέδιο κανονισμού. Στα δύο 
πρώτα στάδια κρίσης η αγορά αναμένεται να επιλύσει πλήρως το πρόβλημα, αλλά στη διάρκεια 
μιας πραγματικής κρίσης/έκτακτης ανάγκης, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν αρκούν από 
μόνοι τους για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να δραστηριοποιηθούν.

Τροπολογία 24

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 

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις 
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, στοιχείο 3) 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 
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έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μειωθεί η προθεσμία δεδομένου ότι οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης 
είναι συνήθως ορατές ήδη μετά από λίγες ημέρες και μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
επικαιροποιείται κάθε δύο έτη.

Τροπολογία 26

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 μπορεί να κηρύξει ενωσιακή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Ένωση χάνει περισσότερο από το 10% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες - ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει την ημερήσια 
κατανάλωση ορισμένων κρατών μελών -
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
ENTSO-G. Κηρύσσει ενωσιακή
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 ενωσιακή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
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περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια μείωση κατά 10% των ημερήσιων εισαγωγών αερίου 
αντιστοιχεί ήδη στο μέγεθος της ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου ενός μικρότερου 
κράτους μέλους· ως εκ τούτου η τήρηση του ορίου του 10% είναι σημαντική.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) τα σχέδια προληπτικής δράσης και τα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης και την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
σε αυτά·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

3. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
δημιουργούν μια δομή για να 
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η 
προστασία των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση Παρακολούθηση από την Επιτροπή
Έως τις […] η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 

Έως τις […] η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
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συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο και την 
ανάγκη διενέργειας αξιολόγησης 
κινδύνων και θέσπισης σχεδίου 
προληπτικής δράσης και σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο,
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ανάλυση 
SWOT σχετικά με την ευθύνη για την 
εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης του 
εφοδιασμού με αέριο που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή 
εξετάζει κατά πόσον η ευθύνη θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ομάδα 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ERGEG) 
και όχι στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Έργο του αγωγού φυσικού αερίου 

Nabucco 
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δίδουν ιδιαίτερη προτεραιότητα 
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στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου 
Nabucco όσον αφορά το πολιτικό του 
προφίλ και τη χρηματοδότησή του. 

Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό που αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού πρέπει να έχει καίριο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγωγός 
φυσικού αερίου Nabucco θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τις 
σημερινές πηγές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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