
PA\893683EL.doc PE483.695v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

2011/0300(COD)

1.3.2012

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Philippe Lamberts



PE483.695v01-00 2/25 PA\893683EL.doc

EL

PA_Legam



PA\893683EL.doc 3/25 PE483.695v01-00

EL

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 ενδιαφερομένους κύκλους 
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συμφερόντων. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται στους σχετικούς ενδιαφερομένους 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
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 
σχετικά με την εκτίμηση των 
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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 χλωρίδας·
– 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

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· 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.

Τροπολογία 3

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 
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.

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 
πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και την ευελιξία του 
συστήματος, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει συνοχή με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σύμφωνο 
με το οποίο η ευελιξία των συστημάτων αποτελεί κριτήριο που πρέπει να εφαρμόζεται. 
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Τροπολογία 4

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 
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.

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 
πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, καθώς και του στόχου που 
αφορά τη στρατηγική της Ένωσης για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα πρέπει να επιλέγονται βάσει της συμβολής τους στην επίτευξη της συνολικής 
στρατηγικής ΕΕ 2020, ειδικά στην επίτευξη του στόχου της που συνίσταται σε αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 20%.
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Τροπολογία 5

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 
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.

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 
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. Οι 
δείκτες που εμφαίνονται στο σημείο 5 του 
Παραρτήματος V οι οποίοι επιτρέπουν 
ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου θα 
λαμβάνονται υπόψη. Προς τούτο, αυτοί οι 
δείκτες μπορούν να ορίζονται σε 
εναρμονισμένο πλαίσιο που εγκαθιδρύει 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους δείκτες του Παραρτήματος V για λόγους 
συνοχής. Για να σχηματιστεί μια γενική εικόνα που θα επιτρέπει καλύτερη σύγκριση μεταξύ των 
έργων, η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει εναρμονισμένους δείκτες και τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται.
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατά πόσον η εξέλιξη του κόστους 
συμβαδίζει με την πρόβλεψη του κόστους 
που υπολογίζεται στο πρόγραμμα 
υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) τη συμβολή των διαρθρωτικών 
ταμείων στην εκτέλεση του έργου.

Or. en

Τροπολογία 8

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

Or. en

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 που δεν παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για (τουλάχιστον ένα από) τα κράτη μέλη δεν πρόκειται ποτέ να εκτελεσθούν.
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το κόστος που προκύπτει υπερβαίνει 
κατά 30% το κόστος που υπολογίσθηκε 
στο πρόγραμμα υλοποίησης για το ίδιο 
χρονικό διάστημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αρχή χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η Επιτροπή θα μπορούσε να διαγράψει από τον 
κατάλογο το έργο για το οποίο το κόστος αυξάνει ταχύτερα από ό,τι αναμένεται.

Τροπολογία 10

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.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
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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.

του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου αφού λάβουν 
πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
(EEA) και του Δικτυακού 
Παρατηρητηρίου 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. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να δίνεται η ευκαιρία στον EEA και στο ESPON να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους για 
τη μεθοδολογία θα επέτρεπε να ενσωματώνονται εγκαίρως ζητήματα όπως η χωροταξία και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 12

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 13

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 
διεργασία διαβουλεύσεων και την τελική 
υποβολή εκθέσεων για τα δεκαετή σχέδια 
ανάπτυξης δικτύων.

Or. en
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Τροπολογία 14

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.

Or. en

Τροπολογία 15

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 Άρθρο 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 

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 Άρθρο 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 
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επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 16

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.

Or. en

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 ικανοποιείται το μέλημα των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τη δυνητική επιβάρυνση των καταναλωτών τους από την οποία 
ενδέχεται να ωφεληθούν ξένοι καταναλωτές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
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, 

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
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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.

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 οι κίνδυνοι αυτοί 
δεν μπορούν να αποφευχθούν με βέλτιστο 
σχεδιασμό των εθνικών ρυθμιστικών 
πλαισίων δυνάμει της παραγράφου 4 και
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να αποφεύγεται το φαινόμενο ένα έργο κοινού 
ενδιαφέροντος να επιδιώκεται ως εμπορική επένδυση μεταφοράς και στη συνέχεια να λαμβάνει 
δημόσια στήριξη για να αντισταθμίζονται οι υψηλοί εμπορικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι που 
συνδέονται με τέτοιες εμπορικές επενδύσεις μεταφοράς. Είναι μάλλον σκόπιμο να 
περιλαμβάνονται αυτά τα έργα στη ρυθμιζόμενη βάση στοιχείων του ενεργητικού (regulatory 
asset based) των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς (ή δυνητικά σε παραχωρήσεις 
πλειστηριασμού), ούτως ώστε να περιορίζεται ο ρυθμιστικός και εμπορικός κίνδυνος και 
επομένως να περιορίζεται το κόστος της χρηματοδότησης. 

Τροπολογία 18

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 Άρθρο 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 Άρθρο 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.

Or. en

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, ο 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 19

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις βέλτιστης πρακτικής είναι κοινές και αναπτύσσονται 
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 20

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 
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 Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

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 
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 Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

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 την κατάρτιση ευφυών δικτύων.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη, η καινοτομία 
και τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά 
οφέλη· και

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 23

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 

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

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη]
και, αφετέρου, των διαρθρωτικών 
ταμείων, σε σύγκριση με τη συνολική αξία 
των χρηματοδοτούμενων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Κάθε εν δυνάμει υπεύθυνος για τη 
διαχείριση του 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 ικανοποίηση των 
σχετικών κριτηρίων που ορίζονται στο 
άρθρο 6, και οποιαδήποτε 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.

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
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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, εάν αυτά πληρούν 
ως ελάχιστη προϋπόθεση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και παράγραφος 2 στοιχείο α), και στο 
Παράρτημα II σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη συμπερίληψη των ευφυών δικτύων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων, περιλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών κύκλων και των ΜΚΟ, 
και δημοσιοποιούνται. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον:
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συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

- τις ακόλουθες δαπάνες: κεφαλαιουχικές 
δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες και 
δαπάνες συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια 
του τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, το κόστος οικονομικής 
ζημίας άνθρακα και τη μείωση της αξίας 
των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, 
κατά περίπτωση.

- τα ακόλουθα οφέλη: το αυξανόμενο 
επίπεδο των διασυνδέσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας σε σχέση με την εγκαταστημένη 
δυναμικότητα παραγωγής των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, τις 
βελτιώσεις από την άποψη της 
αποτελεσματικής ως προς το κόστος 
πρόσβασης στην ενέργεια και των 
ενεργειακών στόχων της στρατηγικής της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·
Η μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση που περιέχεται στην ανακοίνωση, οι δείκτες που αντικατοπτρίζουν τα διάφορα 
οφέλη δεν είναι λεπτομερείς. Η τροπολογία προσπαθεί να δώσει λύση παραπέμποντας στον 
στόχο 10% που ορίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη (2002) όσον αφορά 
ιδίως τις διασυνοριακές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Ως προς το κόστος παραπέμπουμε 
στην αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας για μια 
Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους (2011) και στο κόστος οικονομικής 
ζημίας άνθρακα που αναφέρθηκε στο περιοδικό Stern (2006).
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια 
που χρησιμοποιούνται για τους 
υπολογισμούς.

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. 

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Εντός έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη 
συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή θα 
δημοσιοποιήσει τα προεξοφλητικά 
επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τους 
υπολογισμούς και τη μεθοδολογία στην 
οποία βασίζεται. Στα προεξοφλητικά 
επιτόκια θα λαμβάνονται υπόψη οι 
περιβαλλοντικές εξωγενείς επιδράσεις 
δυνάμει της οδηγίας  σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διατίθενται εναρμονισμένα προεξοφλητικά επιτόκια, η Επιτροπή θα αναλάβει να τα 
δημοσιεύει όπως και τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται. Η Επιτροπή θα δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών εξωγενών επιδράσεων στα προεξοφλητικά 
επιτόκια.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Κατά τη διενέργεια της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους που εμφαίνεται 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 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
βάσει των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο σημείο 4 του 
Παραρτήματος VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
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μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται
στο Άρθρο 12 παράγραφος 8, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, 
ν+20, ν+30 και ν+40. Επίσης, το μοντέλο 
θα επιτρέπει την πλήρη εκτίμηση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
εξωτερικών δαπανών, όπως εκείνες που 
σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
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Ο χρονικός ορίζοντας παρατείνεται σε ν+20 για λόγους ευθυγράμμισης προς τον χάρτη πορείας 
2050, τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και προς άλλες μακροπρόθεσμες σχετικές 
προβλέψεις. 


