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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως δηλώνει η Επιτροπή, η εν λόγω πρωτοβουλία προσδιορίζει για την περίοδο έως το 2020 
και μετέπειτα έναν περιορισμένο αριθμό διευρωπαϊκών διαδρόμων και ζωνών 
προτεραιότητας που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου, καθώς επίσης και τις 
υποδομές μεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα, για τις οποίες δικαιολογείται 
περισσότερο η ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω στόχος του 
κανονισμού είναι η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων με τους εξής τρόπους: 

1. εξορθολογισμός των διαδικασιών χορήγησης αδειών, ώστε να μειωθεί η διάρκειά τους 
στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος και να αυξηθεί η συμμετοχή και η 
αποδοχή του κοινού σε ό, τι αφορά την υλοποίηση των έργων αυτών, 

2. διευκόλυνση της ρυθμιστικής μεταχείρισης των έργων κοινού ενδιαφέροντος που 
αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο επιμερίζοντας το κόστος ανάλογα με τα 
παρεχόμενα οφέλη και διασφαλίζοντας ότι η απόδοση συνάδει με τους υφιστάμενους 
κινδύνους, 

3. εξασφάλιση της υλοποίησης των έργων κοινού ενδιαφέροντος μέσω της παροχής 
στήριξης που βασίζεται στην αγορά και άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης από την 
ΕΕ. Αναφορικά με το τελευταίο αυτό ζήτημα, η πρόταση παρέχει τη βάση για την 
επιλεξιμότητα των έργων κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την 
ΕΕ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», που αποτελεί 
αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής πρότασης. 

Οι τροπολογίες αποσκοπούν στον προσδιορισμό ορισμένων εννοιών του κανονισμού και 
στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής με τις άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ – ιδίως 
εκείνες που αφορούν την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα διαρθρωτικά 
ταμεία – καθώς και με τη στρατηγική ΕΕ 2020 (δεδομένου ότι η τελευταία επιδιώκει 
κάποιους περιπεπλεγμένους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους) και άλλων σχετικών 
σεναρίων ανάπτυξης όπως τα σενάρια που υπαγορεύονται στον χάρτη πορείας 2050.
Λόγω της σπανιότητας των διαθέσιμων κεφαλαίων της ΕΕ για τη στήριξη των μαζικών 
χρηματοοικονομικών προσπαθειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, οι τροπολογίες τείνουν να διασφαλίσουν ότι ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει 
μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής τους.

Βασικό στοιχείο για τον κανονισμό είναι η ανάλυση κόστους οφέλους. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προτείνει να διευκρινισθούν οι διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα το 
οποίο περιγράφει τη μεθοδολογία με λεπτομερέστερη απαρίθμηση των δεικτών που 
σχετίζονται με το κόστος και τα οφέλη. Δεδομένου ότι το χρονικό πλαίσιο για την εκτέλεση 
των έργων και η αναμενόμενη διάρκειά τους είναι πολύ μεγάλο, τα προεξοφλητικά επιτόκια 
που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς αυτών των παραμέτρων έχουν κομβική 
σημασία. Επομένως, προτείνεται η Επιτροπή να δίνει τακτικά στη δημοσιότητα τα 
προεξοφλητικά επιτόκια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Εξάλλου, για να 
αντικατοπτρίζονται οι ειδικές για κάθε έργο εξωγενείς επιδράσεις, θα προστίθεται στα 
προεξοφλητικά επιτόκια ένα ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο ορίζεται από τους φορείς 
υλοποίησης έργων μετά από διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
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συμφερόντων. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται στους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, ειδικά στους πολίτες των περιοχών που γειτνιάζουν με τα έργα, κίνητρο να 
συμμετέχουν στη συζήτηση.

Πριν υποβάλουν την αντίστοιχη μεθοδολογία τους για εναρμονισμένη ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και του Δικτυακού Παρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού Χωροταξικού 
Σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό, κατά την κατάρτιση της μεθοδολογίας θα ενσωματωθούν οι 
παράμετροι που έχουν σχέση με τον περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασμό. 

Το περιεχόμενο της έκθεσης που θα συντάσσουν οι φορείς υλοποίησης των έργων 
διευρύνεται για να περιλάβει πληροφορίες όπως η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην 
εκτέλεση του έργου και η παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους σε σχέση με την αρχική 
εκτίμηση.

Εάν το πραγματικό κόστος υπερβαίνει κατά 20% το αρχικά υπολογισθέν, η Επιτροπή θα έχει 
τη δυνατότητα να διαγράψει το έργο από τον κατάλογο των επιλέξιμων έργων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το να περιλαμβάνεται ένα έργο στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να είναι το έργο κοινού 
ενδιαφέροντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
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μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050 και, στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο, να την προετοιμάσει για τη 
σύνδεση περιφερειών με υψηλό δυναμικό 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δις ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις και η ανάγκη 
επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δισ. ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις, ως αποτέλεσμα της 
ταχύτερης και πιο ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των πηγών ανανεώσιμης 
ενέργειας και των προσπαθειών να 
επιτευχθούν έως το 2020 οι στόχοι της 
Ένωσης να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, να βελτιωθεί η
ενεργειακή απόδοση κατά 20% και να 
αυξηθεί το μερίδιο ενεργειακής 
κατανάλωσης που αναλογεί στις πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας κατά 20% και η 
ανάγκη επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές, απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό, 
τι αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
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διασυνοριακό χαρακτήρα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο πλαίσιο ενός διευρωπαϊκού 
συστήματος ενεργειακών υποδομών, οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 
και οι σταθμοί παραγωγής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (ΣΦΑ) αναμένεται ότι θα 
παίξουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση 
του εφοδιασμού μέσω της κατανομής 
αποθηκευμένης ενέργειας. Κατά συνέπεια 
η ταχεία ανάπτυξη σταθμών 
αποθήκευσης ενέργειας είναι σημαντικό 
στοιχείο μίας λειτουργικής δικτυακής 
υποδομής.
Ο ανταγωνισμός όσον αφορά την 
κατασκευή και λειτουργία έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας 
ή σταθμών αποθήκευσης ενέργειας δεν 
πρέπει να υπονομεύεται με την επιβολή 
τιμολογίων δικτύου τα οποία 
αντιμετωπίζουν αυτές τις εγκαταστάσεις 
ως τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. 
Μπορεί επίσης να δοθεί καθεστώς 
προτεραιότητας σε περιφερειακά ή 
εθνικά έργα, αν τούτο συμβάλλει στη 
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με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

διασφάλιση της ενσωμάτωσης των 
πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και 
διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό. Αυτό 
περιλαμβάνει έργα στα οποία 
συμμετέχουν τρίτες χώρες (π.χ. Ελβετία). 
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν 
ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
συμβάλλουν στο δημόσιο συμφέρον. 
Έγκριση σε έργα με δυσμενείς επιπτώσεις 
για το περιβάλλον θα πρέπει να δίδεται, για 
λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, όταν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 
διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών.

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 
διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Ωστόσο η ίδρυση μιας τέτοιας 
αρχής δεν πρέπει να αυξάνει την 
επιβάρυνση του φορολογουμένου, αλλά 
πρέπει να επιτευχθεί με ανακατανομή των 
υφιστάμενων πόρων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
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ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να 
αξιοποιούν την πείρα που αποκτήθηκε 
κατά την πιλοτική φάση που ακολούθησε 
τη θέσπιση των ομολόγων έργων για τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 



AD\905017EL.doc 9/36 PE483.695v04-00

EL

στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αποφυγή 
οιασδήποτε στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ έργων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη του ίδιου 
ενωσιακού διαδρόμου προτεραιότητας.
Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει 
να διασφαλίσει την ύπαρξη των 
απαραίτητων συνεργειών με 
χρηματοδότηση από μέσα που εμπίπτουν 
σε άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Ειδικότερα, η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τα ευφυή 
δίκτυα διανομής ενέργειας τοπικής ή 
περιφερειακής σημασίας. Οι δύο αυτές 
πηγές χρηματοδότησης 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Στις παρούσες συνθήκες 
οικονομικής κρίσης η έντονη 
διαφοροποίηση της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης ανάμεσα στα κράτη μέλη 
και τους επενδυτές μπορεί να προκαλέσει 
ανισορροπίες και σοβαρά εμπόδια στη 
χρηματοδότηση έργων. Η συμβολή της 
ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης 
στην άρση αυτών των ανισορροπιών είναι 
κεντρικής σημασίας ώστε να μην 
υπονομεύεται η υλοποίηση έργων 
υποδομών που συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων του παρόντος κανονισμού -
ιδιαίτερα καθώς οι απαραίτητοι πόροι για 
τις ενεργειακές υποδομές την επόμενη 
δεκαετία θα προέλθουν, στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, από τον ιδιωτικό τομέα.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Όταν το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
εκτιμούν κατά πόσον έχει σημειωθεί 
επαρκής πρόοδος ως προς την επίτευξη 
του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού 
στόχου και, σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουν 
την καμπύλη μεγέθυνσης των κρατικών 
δαπανών, από το σύνολο των δαπανών 
πρέπει να εξαιρούνται οι δαπάνες τόκων,
οι δαπάνες για προγράμματα της ΕΕ που 
καλύπτονται πλήρως από έσοδα που 
προέρχονται από ταμεία της ΕΕ και οι 
εκτός διακριτικής ευχέρειας μεταβολές 
στις δαπάνες για επιδόματα ανεργίας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας 
της δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και το συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών1.
____________________

1 ΕΕ L 209, 2.8.1997, σ. 1

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο κανονισμός αυτός δεν θίγει: 
– την οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ 
της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον1·
– την οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
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σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων2·
– την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων3·
– την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας4·
– την οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών5· 
– τη Σύμβαση Aarhus· και
– τη Σύμβαση Espoo.
____________________

1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40
2 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
3 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
4 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
5 ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσδιορίζει ότι θα εφαρμόζονται παρόλα αυτά οι άλλες νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
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επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τα κράτη μέλη, θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι διαδικασία διαβούλευσης σε όλα τα στάδια.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4. Οι 
ομάδες εγκρίνουν τον προτεινόμενο 
κατάλογο με απλή πλειοψηφία των μελών 
τους. Για κάθε επιμέρους πρόταση έργου 
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έργο. απαιτείται έγκριση από το(α) κράτος(η) 
μέλος(η), την επικράτεια του(ων) 
οποίου(ων) αφορά το έργο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το έργο είναι βιώσιμο από οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης·
και

β) το έργο είναι βιώσιμο σύμφωνα με 
οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια· και

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το έργο περικλείει τους στόχους της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συνεπές 
προς αυτούς, ιδίως δε προς τα άρθρα 170 
και 171·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενοποίηση της αγοράς, ανταγωνισμός και 
ευελιξία των συστημάτων·

– ενοποίηση της αγοράς, μεταξύ άλλων με 
την άμβλυνση των συνεπειών της 
απομόνωσης ορισμένων περιφερειών της 
Ένωσης· ανταγωνισμός και ευελιξία των 
συστημάτων·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαλειτουργικότητα και ασφαλής 
λειτουργία των συστημάτων·

– ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων, μέσω της διαλειτουργικότητας και 
της ασφαλούς λειτουργίας των 
συστημάτων·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υψηλό δυναμικό παραγωγής και 
αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενοποίηση της αγοράς, 
διαλειτουργικότητα και ευελιξία των 
συστημάτων·

– ενοποίηση της αγοράς, μεταξύ άλλων με 
την άμβλυνση των συνεπειών της 
απομόνωσης ορισμένων περιφερειών της 
Ένωσης· ανταγωνισμός και ευελιξία των 
συστημάτων·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο επείγων χαρακτήρας 
κάθε προτεινόμενου έργου για την 
υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο επείγων χαρακτήρας 
κάθε προτεινόμενου έργου για την 
υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 
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πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, τον αριθμό των κρατών 
μελών που επηρεάζει κάθε έργο, καθώς 
επίσης και την συμπληρωματικότητά του 
ως προς τα άλλα προτεινόμενα έργα. Για 
τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία του 
σημείου 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος 
ΙΙ, λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ο 
αριθμός των χρηστών που αφορά το έργο, 
η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και το 
ποσοστό παραγωγής από πόρους χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς στην περιοχή που 
καλύπτουν οι εν λόγω χρήστες.

πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, την ευελιξία και την 
ανθεκτικότητα του συστήματος, την 
αποδοτική ως προς το κόστος της 
προστιθέμενη αξία του έργου σε επίπεδο 
θέσεων απασχόλησης και τον αριθμό των 
κρατών μελών που επηρεάζει κάθε έργο, 
καθώς επίσης και την 
συμπληρωματικότητά του ως προς τα άλλα 
προτεινόμενα έργα καθώς και ως προς το 
δυναμικό του για την ενίσχυση της 
καινοτομίας. Οι δείκτες που εμφαίνονται 
στο σημείο 5 του Παραρτήματος V οι 
οποίοι επιτρέπουν ανάλυση κόστους-
οφέλους του έργου λαμβάνονται υπόψη.
Προς τούτο, αυτοί οι δείκτες μπορούν να 
ορίζονται σε εναρμονισμένο πλαίσιο που 
θεσπίζει η Επιτροπή. Για τα έργα που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του σημείου 1 
στοιχείο ε) του παραρτήματος ΙΙ, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ο αριθμός 
των χρηστών που αφορά το έργο, η ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας και το ποσοστό 
παραγωγής από πόρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς στην περιοχή που καλύπτουν οι 
εν λόγω χρήστες.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έργα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
ένα κράτος μέλος το οποίο πλήττεται ή 
απειλείται από σοβαρές δυσκολίες σε 
σχέση με την οικονομική του 
σταθερότητα και/ή έχουν αιτηθεί ή 
λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
…/2012 αποκτούν καθεστώς ύψιστης 
προτεραιότητας κατά την κατάταξη 
έργων κοινού ενδιαφέροντος.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 
σχετικά με την υλοποίηση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος. Οι ομάδες δύνανται 
να ζητούν επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
3, 4 και 5, να επαληθεύουν τις επί τόπου 
παρεχόμενες πληροφορίες και να 
συγκαλούν συνεδριάσεις με τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Οι ομάδες δύνανται 
επίσης να ζητήσουν από τον Οργανισμό να 
λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 
σχετικά με την υλοποίηση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος. Οι ομάδες δύνανται 
να ζητούν επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
3, 4 και 5, να επαληθεύουν τις επί τόπου 
παρεχόμενες πληροφορίες και να 
συγκαλούν συνεδριάσεις με τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Οι ομάδες δύνανται 
επίσης να ζητήσουν από τον Οργανισμό να 
λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. Οιαδήποτε απόφαση των 
ομάδων να διατυπώσουν το αίτημα 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των 
μελών τους.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατάσταση δαπανών που έχουν 
προκύψει ως τότε και τρέχουσες 
προβλέψεις δαπανών που υπολογίζεται 
ότι θα προκύψουν από το έργο, μαζί με 
ανάλυση και περιγραφή του τρόπου 
σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες 
συγκρίνονται με τον υπολογισμό τους στο 
αρχικό πρόγραμμα υλοποίησης·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) τη συνεισφορά των διαρθρωτικών 
ταμείων και άλλων ταμείων της Ένωσης 
στο έργο, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων ή εγγυήσεων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το έργο δεν περιλαμβάνεται πλέον στο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το να περιλαμβάνεται ένα έργο στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων δεν θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για να είναι το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Διαφορετικά τα δυνητικά έργα 
που προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αλλά δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για (τουλάχιστον ένα από) τα κράτη μέλη δεν πρόκειται ποτέ να εκτελεσθούν.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το κόστος του υπερβαίνει κατά 30% 
το κόστος που υπολογίζεται στο 
πρόγραμμα υλοποίησης για την ίδια 
περίοδο, εκτός αν αυτή η υπέρβαση 
κόστους μπορεί να δικαιολογηθεί 
δεόντως με σκεπτικό πέραν του εύλογου 
ελέγχου των διαχειριστών του έργου.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών βάσει των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τις 
παραγράφους 2 έως 7.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με στόχο την τήρηση των προθεσμιών 
που καθορίζονται στο άρθρο 11 και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για την 
ολοκλήρωση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, εντός εννέα μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τον 
εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα μέτρα 
αυτά τελούν υπό την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

4. Με στόχο την τήρηση των προθεσμιών 
που καθορίζονται στο άρθρο 11 και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για την 
ολοκλήρωση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, εντός εννέα μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεσμευτικά 
μέτρα για τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Τα μέτρα αυτά τελούν υπό 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθύνσεις για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των 

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθύνσεις για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των 
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κατάλληλων μέτρων και για να 
διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

κατάλληλων δεσμευτικών μέτρων και για 
να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης 
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου, κατόπιν 
διαβουλεύσεως με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το 
Δικτυακό Παρατηρητήριο του 
Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδιασμού 
(ESPON), υποβάλλουν στον Οργανισμό 
και την Επιτροπή την αντίστοιχη 
μεθοδολογία τους, που αφορά μεταξύ 
άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων και 
της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
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Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης 
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης 
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης στα σχετικά σενάρια 
ανάπτυξης. Η ανάλυση αυτή θα αφορά τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009.

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009, και τα κύρια αποτελέσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους στα σχετικά 
σενάρια πρέπει να περιλαμβάνονται στη 
διαδικασία διαβουλεύσεων και στην 
τελική υποβολή εκθέσεων για τα δεκαετή 
σχέδια ανάπτυξης δικτύων.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται 
με έργο κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται 
σημεία 1 στοιχεία α) έως δ) και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

1. Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται 
με έργο κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται 
σημεία 1 στοιχεία α) έως ε) και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) τακτικά 
όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με την πρόοδο του έργου 
και τον προσδιορισμό του κόστους και των 
συνεπειών που επιφέρει. Μόλις έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί 
δυνάμει του άρθρου 3 και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ)
και σημείο 2 φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου υποβάλλει αίτημα επένδυσης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο διασυνοριακός 
επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως ε) 
και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) τακτικά 
όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με την πρόοδο του έργου 
και τον προσδιορισμό του κόστους και των 
συνεπειών που επιφέρει. Μόλις έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί 
δυνάμει του άρθρου 3 και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως ε)
και σημείο 2 φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου υποβάλλει αίτημα επένδυσης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο διασυνοριακός 
επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και τα 
αντίστοιχα οφέλη του(ων) έργου(ων) στα 
οικεία κράτη μέλη και η ενδεχόμενη 
ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη το οικονομικό κόστος αλλά και τα 
αντίστοιχα οφέλη του(ων) έργου(ων) στα 
οικεία κράτη μέλη και η ενδεχόμενη 
ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το κόστος του έργου 
περιλαμβάνεται στα τιμολόγια των 
δικτύων, τα έσοδα που δημιουργούνται 
από την τιμολόγηση της συμφόρησης στις 
γραμμές μεταφοράς που περιλαμβάνονται 
στο έργο αφαιρούνται από τα τιμολόγια 
των δικτύων. Κατά τον επιμερισμό των 
εσόδων από την τιμολόγηση της 
συμφόρησης στα διάφορα τιμολόγια 
μεταφοράς, χρησιμοποιούνται τα ίδια 
μερίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται 
για τον επιμερισμό του κόστους.

Αιτιολόγηση

Έτσι απλοποιείται η συζήτηση για τη συμφωνία επιμερισμού του κόστους μεταξύ των φορέων 
υλοποίησης του έργου, διότι εξασφαλίζεται ότι σημαντικό μέρος των κερδών επιμερίζεται κατ’ 
αναλογία προς το κόστος. Με τον τρόπο αυτό δίνεται απάντηση στην ανησυχία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών για δυνητική επιβάρυνση των καταναλωτών τους από την οποία ενδέχεται 
να ωφεληθούν ξένοι καταναλωτές.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου 
και των σταθμών παραγωγής ΥΦΑ, σε 
σχέση με τους κινδύνους που προκύπτουν 
συνήθως σε παρεμφερές έργο υποδομής 
και εφόσον για τους κινδύνους αυτούς δεν 
υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 36 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι στο εν λόγω έργο παρέχονται 
κατάλληλα κίνητρα κατά την εφαρμογή 
του άρθρου 37, παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41, παράγραφος 
8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, του άρθρου 14,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Σε σχέση με την καταβολή τελών δικτύου, 
τα έργα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
αερίου και οι σταθμοί παραγωγής ΥΦΑ 
δεν αντιμετωπίζονται ως τελικοί 
καταναλωτές, για να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
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αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του άρθρου 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την 
ανάπτυξη.

αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του άρθρου 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες και την 
ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Για τα έργα μεταφοράς που κατασκευάζονται ως μέρος της ρυθμιζόμενης βάσης στοιχείων του 
ενεργητικού της επιχείρησης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η ΕΕ εξασφαλίζουν τη δέουσα 
αμοιβή και ως εκ τούτου αποφεύγεται ο κίνδυνος που συνδέεται με το έλλειμμα είσπραξης των 
δαπανών· διαφορετικά θα μπορούσε να προβλέπεται δαπανηρή εγγύηση για εμπορικές γραμμές 
μεταφοράς. Όπου αυτό θεωρείται μη αξιόπιστο, στόχος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής 
πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με ενίσχυση της αξιοπιστίας παρά με 
προσφορά υψηλότερων ανταλλαγμάτων, ούτως ώστε να περιορίζεται το κόστος για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κανόνες παροχής επιπλέον απόδοσης για 
το επενδυθέν στο έργο κεφάλαιο ή

γ) κανόνες παροχής επιπλέον απόδοσης ή 
αντιμετώπισης κινδύνων για το επενδυθέν 
στο έργο κεφάλαιο ή

Αιτιολόγηση

Εάν οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις βέλτιστης πρακτικής είναι κοινές και αναπτύσσονται 
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περαιτέρω και εξετάζονται οι παράγοντες κινδύνου που δεν ελέγχονται από τους επενδυτές, 
τούτο θα μπορούσε να καταστήσει τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφοράς πιο ελκυστικές για 
ευρύτερο φάσμα παραγόντων και να περιορίσει τα ανταλλάγματα που πρέπει να προσφέρονται 
για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατευθυντήριες γραμμές που 
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την εκτίμηση κινδύνων σχετικών 
με το κεφάλαιο που επενδύεται στο έργο· 
ή

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κίνητρα που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα 
με το άρθρο 18, παράγραφοι 1 έως 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και το 
άρθρο 23, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009. Σε αυτό το πλαίσιο, 
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι 
διατάξεις που διέπουν την επιπλέον 
απόδοση κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 3, στοιχείο γ), του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
λαμβανομένων υπόψη:

– της ανάγκης να αποφεύγεται κάθε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού ιδίως 
μεταξύ έργων που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση του ίδιου διαδρόμου 
προτεραιότητας της Ένωσης.
– του γεγονότος ότι η βασική πηγή 
χρηματοδότησης θα είναι η ιδιωτική 
χρηματοδότηση ή η χρηματοδότηση από 
τους οικονομικούς φορείς εκμετάλλευσης.
Η επιλογή των χρηματοοικονομικών 
μέσων καθορίζεται από τον χαρακτήρα 
των έργων. Δεν είναι όλες οι μορφές 
χρηματοδότησης κατ’ ανάγκη 
εφαρμοστέες σε κάθε έργο.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως ε) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6, στοιχείο β) του άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Έχει νόημα όλες οι προτεραιότητες ενεργειακών υποδομών – στην προκειμένη περίπτωση:
ηλεκτρική ενέργεια – να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, οπότε 
περιλαμβάνονται και τα έργα που έχουν σχέση με τη δημιουργία ευφυών δικτύων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 14· και

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 14· ή ο φορέας 
υλοποίησης έργου μπορεί να καταδείξει 
ότι υπάρχει δυσανάλογα υψηλό κόστος 
χρηματοδότησης ή αδυναμία πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση αγοράς λόγω 
εξαιρετικών χρηματοοικονομικών και 
οικονομικών δυσκολιών τις οποίες 
αντιμετωπίζει το κράτος μέλος ή τα 
κράτη μέλη, όπου πρόκειται να 
υλοποιηθεί το σύνολο ή μέρος του έργου· 
και

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο Vα – Επισπευσμένη διαδικασία 
σε κράτη μέλη που πλήττονται ή 
απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Ενεργειακές υποδομές ως μέρος των 
προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής
1. Η τεχνική βοήθεια που παρέχει η 
Επιτροπή σε κράτη μέλη τα οποία 
πλήττονται ή απειλούνται από σοβαρές 
δυσκολίες σε σχέση με την οικονομική 
τους σταθερότητα και/ή έχουν αιτηθεί ή 
λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2012 περιλαμβάνουν διαβούλευση με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές τους και τους 
αρμόδιους φορείς υλοποίησης έργου, με 
σκοπό:
α) να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
άρθρου 3 σύμφωνα με τα κριτήρια 
επείγοντος που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4·
β) να διερευνηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα διευκόλυνσης των όρων 
χρηματοδότησης για τους διάφορους 
παράγοντες που συμμετέχουν.
2. Για να εφαρμοστεί το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1, είναι δυνατόν να 
συντομευθούν οι περίοδοι που 
προβλέπονται στα άρθρα 10 παράγραφος 
3, 11, 13 παράγραφος 5, και 13 
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παράγραφος 6.
3. Η δημόσια συμμετοχή των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων 
δεν επιτρέπεται να εξασθενήσει λόγω 
αυστηρότερου χρονικού πλαισίου.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η συμβολή των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος βάσει των 
διατάξεων του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη], 
σε σύγκριση με τη συνολική αξία των 
χρηματοδοτούμενων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος·

β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος βάσει, αφενός, των 
διατάξεων του [κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη] 
και, αφετέρου, των διαρθρωτικών 
ταμείων, σε σύγκριση με τη συνολική αξία 
των χρηματοδοτούμενων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την 
εξάλειψη της απομόνωσης των 
νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας και την ενσωμάτωση της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(2) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους, του 
Εύξεινου Πόντου και της ανατολικής 
λεκάνης της Μεσογείου, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι 
πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας θα 
υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο την 
δημιουργία δικτύου λεωφόρων 

(11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι 
πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας θα 
υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο την 
δημιουργία δικτύου λεωφόρων 
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη, ιδίως δε 
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ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη. τη σύνδεση περιφερειών με υψηλό 
δυναμικό παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και αποθήκευσης·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Κάθε εν δυνάμει υπεύθυνος για τη 
διαχείριση έργου μπορεί να υποβάλει στην 
αντίστοιχη ομάδα αξιολόγηση του(ων) 
έργου(ων) του αναφορικά με τη συμβολή 
στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, την 
εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, και οιαδήποτε 
άλλη σχετική πληροφορία για την 
αξιολόγηση του(ων) έργου(ων), και εάν 
το(α) έργο(α) πληροί τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα III, η 
αντίστοιχη ομάδα πρέπει εντός χρονικού 
διαστήματος 6 μηνών να εκδώσει 
αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον 
πιθανό χαρακτηρισμό του(ων) έργου(ων) 
ως έργου κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1, στοιχεία α) και β) 
πρέπει να μπορούν να εξετάζονται 
ενδελεχώς και να ελέγχονται από την 
αντίστοιχη ομάδα εάν τούτο προτείνεται 
από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων, για να 
διαπιστωθεί εάν πληρούν ως ελάχιστη 
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προϋπόθεση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και παράγραφος 2 στοιχείο α), και στο 
Παράρτημα II σημείο 1. 

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – μέρος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση προτεινόμενων 
έργων ηλεκτρισμού και αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2 και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4, 
κάθε ομάδα λαμβάνει υπόψη την ανάλυση 
που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 12 για τα 
προτεινόμενα έργα ηλεκτρισμού και 
αερίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
α) έως δ) και σημείο 2 στο πιο πρόσφατο 
διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
δικτύων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
που εκπονούν τα ENTSO για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο δυνάμει 
του άρθρου 8 των κανονισμών (ΕΚ) 
714/2009 και 715/2009.

Κατά την αξιολόγηση προτεινόμενων 
έργων ηλεκτρισμού και αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
στοιχεία α) έως ε) και σημείο 2 και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4, 
κάθε ομάδα λαμβάνει υπόψη την ανάλυση 
που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 12 για τα 
προτεινόμενα έργα ηλεκτρισμού και 
αερίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
α) έως ε) και σημείο 2 στο πιο πρόσφατο 
διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
δικτύων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
που εκπονούν τα ENTSO για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο δυνάμει 
του άρθρου 8 των κανονισμών (ΕΚ) 
714/2009 και 715/2009.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη συμπερίληψη των ευφυών δικτύων.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο παρέχει 
δυναμικότητα αποθήκευσης που επιτρέπει 

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο παρέχει 
δυναμικότητα αποθήκευσης που επιτρέπει 
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καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 
ύψους τουλάχιστον 500 GWh·

καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 
ύψους τουλάχιστον 500 GWh ή [x]% επί 
της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισμού του 
κράτους μέλους, ανάλογα με το ποιο από 
τα δύο μεγέθη είναι χαμηλότερο·

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος των 500 GWh είναι πολύ υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη, γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο 
να συμφωνήσουμε επίσης σε ένα ποσοστό ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή 
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το ΥΦΑ/ΣΦΑ, στόχος του έργου είναι ο 
άμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η δυνατότητα έμμεσου 
εφοδιασμού τους ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση (τόσο στα κράτη 
μέλη όσο και στις γειτονικές τρίτες 
χώρες), τη δυναμικότητα παραγωγής ανά 
είδος καυσίμου (βιομάζα, γεωθερμική 
ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, πυρηνική 
ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά καύσιμα, 
αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή ηλιακή 
ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
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του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), 
τα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς για 
τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), 
τα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς για 
τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), 
τα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς για 
τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και,
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), 
τα έργα δυναμικού αποθήκευσης καθώς 
και αποθήκευσης και μεταφοράς για τα 
οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
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έτους ν+5· έτους ν+5·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Κατά τη διενέργεια της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο α), ο 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του έργου θα 
εφαρμόζει ασφάλιστρο κινδύνου στα 
προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτό το 
ασφάλιστρο κινδύνου ορίζεται από τον 
υπεύθυνο διαχείρισης μετά από 
διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
βάσει των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο σημείο 4 του 
Παραρτήματος VI.

Αιτιολόγηση

Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του έργου θα προσθέτει στα εναρμονισμένα προεξοφλητικά 
επιτόκια ένα ασφάλιστρο κινδύνου που θα αντικατοπτρίζει κατά πόσον είναι επιθυμητά τα έργα 
από τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ειδικά τους πολίτες.
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