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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μεταξύ όλων των ορυκτών καυσίμων το αέριο είναι εκείνο που εκπέμπει το χαμηλότερο 
ποσοστό CO2 και, κατά συνέπεια, διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης 
προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σήμερα, το ένα τέταρτο της 
κύριας ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης είναι το αέριο και σχεδόν το 60% αυτού του 
αερίου εισάγεται1. Αν και, το 2020, οι στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συμβάλει σε 
σταθεροποίηση της αύξησης της ζήτησης αερίου, η πτωτική τάση της εγχώριας παραγωγής 
θα οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές αερίου θα είναι είτε η 
ίδια είτε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 
τον Ιανουάριο του 2009, όπου το 30% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αερίου διεκόπη για δύο 
εβδομάδες, κατέστησε σαφές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυξανόμενης εξάρτησης των 
εισαγωγών και κλιμακούμενου κινδύνου διαμεταφοράς και εφοδιασμού, η ισχύουσα οδηγία 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο2 δεν επαρκεί πλέον και χρειάζεται να 
αναθεωρηθεί. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι η διακοπή του εφοδιασμού τον Ιανουάριο του 
2009 για μερικά από τα κράτη μέλη σταμάτησε κατά 100% τις εισαγωγές τους αερίου από τη 
Ρωσία και υπάρχει ακόμα ένα κράτος μέλος στο οποίο η κατάσταση δεν έχει ακόμα 
εξομαλυνθεί μετά την διακοπή του εφοδιασμού του με αέριο.

Όλη αυτή κατάσταση αποκαλύπτει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι η διαδικασία οικοδόμησης 
μίας πλήρους ελευθερωμένης εσωτερικής ενεργειακής αγοράς δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι 
υπάρχει πιεστική ανάγκη για τη θέσπιση μέτρων που θα αυξήσουν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με αέριο εντός της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα, ο συντάκτης είναι της άποψης ότι η ασφάλεια του 
εφοδιασμού πρέπει να είναι συμβατή με την περιβαλλοντική προστασία προκειμένου ο 
εφοδιασμός της Ευρώπης με ενέργεια να γίνει σε βιώσιμη βάση:

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προτεινόμενων 
μέτρων σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και την προσφορά. Ακόμα και σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα με τον ελάχιστο 
δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στροφή από το αέριο σε καύσιμα όπως π.χ. ο άνθρακας 
και το πετρέλαιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην 
πρόληψη και την αποκλιμάκωση των κρίσεων και, ως εκ τούτου, τέτοια μέτρα θα 
πρέπει να προβάλλονται ακόμα περισσότερα. Εν προκειμένω, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το καλούμενο πακέτο 
ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων3 και την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σήμανση των ελαστικών 

                                               
1 Μέσος όρος της ΕΕ-27, στοιχεία του 2007.
2 Οδηγία του Συμβουλίου 2004/67/ΕΚ της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο· ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σελ. 92.
3 2008/0223 (COD)
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επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους1.

 Ο ρόλος βιώσιμων εγχώριων ενεργειακών πηγών θα πρέπει να τονισθεί καλύτερα. Η 
ενσωμάτωση αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις υποδομές δικτύου 
φυσικού αερίου θα πρέπει να διευκολυνθεί.

 Η χάραξη νέας ενεργειακής υποδομής θα πρέπει να γίνει μετά από κατάλληλη 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν απαιτείται με ειδική νομοθεσία, 
ειδικότερα βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της οδηγίας του Συμβουλίου 
85/337/ΕΟΚ, και με τον δέοντα σεβασμό στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στις 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας 
της εν λόγω υποδομής ή πηγής 
εφοδιασμού ως σημείου αναφοράς για το 
ποια κράτη μέλη μπορούν να είναι σε θέση 
να αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1, 
είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της 
αστοχίας της εν λόγω υποδομής ως 
σημείου αναφοράς για το ποια κράτη μέλη 
μπορούν να είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες της κρίσεως του αερίου στην αρχή του 2009 έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις είναι σε 
θέση, να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες προμήθειες σε περίπτωση που μία πηγή ανεφοδιασμού 
σε φυσικό αέριο εμφανίζει προβλήματα.

                                               
1 2008/0221 (COD)
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων 
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού 
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα 
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την 
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και 
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή 
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν 
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την 
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, 
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα 
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο 
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή 
του εφοδιασμού.

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων 
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού 
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα 
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την 
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και 
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή 
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν 
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την 
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, 
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα 
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο 
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή 
του εφοδιασμού. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
σημειωθεί ότι η εναλλαγή με ορυκτά 
καύσιμα θα έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλότερες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας ως μέτρο από την πλευρά της 
ζήτησης θα πρέπει να προωθηθεί 
περαιτέρω. Ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων 
για τη ζήτηση και την προσφορά θα 
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη και 
προτίμηση να δοθεί σε μέτρα με τον 
ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Οιαδήποτε επένδυση στις υποδομές θα 
πρέπει να γίνει με τον δέοντα σεβασμό 
στο περιβάλλον και το οικείο κοινοτικό 
κεκτημένο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα 
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Στις περιπτώσεις όπου μια 
επένδυση υποδομής είναι διασυνοριακής 
φύσης, πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου και να 
πραγματοποιηθούν μόνο μετά από 
κατάλληλη αξιολόγηση περιβαλλοντικού 
αντικτύπου. Τέτοιες νέες υποδομές 
αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, 
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Οι 
επενδύσεις θα πρέπει καταρχήν να 
πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις και 
θα πρέπει να βασίζονται σε οικονομικά 
κίνητρα. Η ενσωμάτωση του αερίου από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
υποδομές του δικτύου φυσικού αερίου θα 
πρέπει να διευκολυνθεί. Στις περιπτώσεις 
όπου μια επένδυση υποδομής είναι 
διασυνοριακής φύσης, πρέπει να 
συμμετέχει ενεργά ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 

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

επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή, 
υποδομή και μέτρα ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας, ιδίως δάνεια και 
εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή χρηματοδότηση από 
περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή 
ταμεία συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων καθώς και τα κοινοτικά 
εξωτερικά μέσα όπως τα ENPI, IPA και 
DCI μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν 
ενέργειες σε τρίτες χώρες προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο. Η κοινοτική χρηματοδότηση είναι 
ειδικότερα σημαντική για να βελτιωθεί η 
διασύνδεση των περιφερειών και των 
κρατών μελών που θεωρούνται ότι 
αποτελούν "ενεργειακές νήσους".

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών όλων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
αρμόδιων αρχών έχει καίρια σημασία για 
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά τις 
διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης.

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών όλων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής έχει 
καίρια σημασία για τη διατήρηση της 
καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και 
τις καταστάσεις κρίσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού 
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αερίου από κοινού με τις αρμόδιες αρχές. 
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

αερίου από κοινού με τις αρμόδιες αρχές. 
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα σε εθνικό, περιφερειακό 
και κοινοτικό επίπεδο. Το περιεχόμενό 
τους πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, για παράδειγμα κράτη μέλη 
που αποτελούν ενεργειακές νήσους", τα 
κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την άσκηση της 
αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
194 Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, ή η αύξηση 
των εξαγωγών αερίου Τα μέτρα 
αλληλεγγύης μπορεί να ενδείκνυνται 
ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών μελών για τα 
οποία η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση 
κοινών σχεδίων προληπτικής δράσης ή 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε 
περιφερειακό επίπεδο. Εμπορικές 
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που 
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βασίζονται στην κατάρτιση κοινών 
σχεδίων πρόληψης και σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης, θα πρέπει να ενισχύονται. 

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υφίστανται δεσμευτικοί κανόνες σε ότι αφορά πιθανά μέτρα που θα 
εκφράζουν μέτρα αλληλεγγύης ή μηχανισμούς αντιστάθμισης. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι αιτίες για αντίδραση δεν θα προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού αλλά και από σοβαρές και αξιόπιστες απειλές του. Το πνεύμα αλληλεγγύης θα 
πρέπει να τονισθεί στον κανονισμό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μαρτίου 2009.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τον κατάλογο των 
προστατευμένων πελατών με βάση την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να 
επεκτείνουν περαιτέρω τον κατάλογο των προστατευμένων πελατών εάν το θεωρούν 
απαραίτητο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της η 
Επιτροπή εφαρμόζει τα μέτρα που 
καθορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνουν, ιδίως, την ετήσια 
εκτίμηση επικινδυνότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο σε 
κοινοτικό επίπεδο.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη και η 
προετοιμασία θα πρέπει επίσης να οργανώνονται σε επίπεδο Επιτροπής/Κοινότητας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών, των 
βιομηχανικών πελατών και άλλων 
ενεχόμενων μερών και τη ρυθμιστική 
αρχή, εφόσον πρόκειται για άλλη από την 
αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα εξής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη της 
κρίσης και η σχετική προετοιμασία θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Θα πρέπει να τονισθεί περαιτέρω η υποχρέωση διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών και με την Επιτροπή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 

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

λόγω διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως 
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις 
διασυνοριακές προμήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου
καθώς και περιορισμούς που προκύπτουν 
από συμβάσεις όσον αφορά την παροχή 
διασυνοριακών προμηθειών. Στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται το απόρρητο οικονομικά 
ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη της 
κρίσης και η σχετική προετοιμασία θα πρέπει να οργανώνονται επίσης σε κοινοτικό επίπεδο. Ως 
προς το θέμα αυτό, η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο,
μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς αερίου ("ENTSO-G") και τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας ("ACER"), μπορεί 
επίσης να συστήσει ή να ζητήσει την 
κατάρτιση κοινού σχεδίου σε περιφερειακό 
επίπεδο.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον 
προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 
σχετικούς οργανισμούς·

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον 
προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων1 και την οδηγία του 
Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης 
Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
σχεδίων2, τα μέτρα τα σχετικά με την 
πλευρά της ζήτησης και τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς 
οργανισμούς·
1. ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30.
2. ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2016· 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
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υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη.

υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη.

Αιτιολόγηση

Από τεχνική άποψη είναι αδύνατον να σχεδιασθεί η αναγκαία υποδομή και να 
αναπροσαρμοστούν όλα τα συστήματα μεταφοράς σε τρία έτη.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε τέσσερα έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός 
από σε περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα 
μιας αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή 
αποφασίζει ότι η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής δεν θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε 
κράτους μέλους. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
τεσσάρων ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς, ώστε να είναι 
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αμφίδρομες ροές αερίου. δυνατές οι αμφίδρομες ροές αερίου. Ο 
φορέας εκμετάλλευσης μεταφοράς αερίου 
θα αναβαθμίσει την υποδομή για να 
εξασφαλίσει ότι οι διαρροές μεθανίου από 
αγωγούς και από σταθμούς συμπίεσης θα 
ελαχιστοποιηθούν.

Αιτιολόγηση

Από τεχνική άποψη είναι αδύνατον να αναπροσαρμοσθούν όλα τα συστήματα μεταφοράς 
προκειμένου να εξασφαλισθούν ροές διπλής κατεύθυνσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… . Η 
δυνατότητα συγχρηματοδότησης της 
βελτίωσης της διασυνδεσιμότητας από 
κοινοτικούς πόρους, ειδικά για 
περιφέρειες οι οποίες θεωρούνται ότι 
αποτελούν "ενεργειακές νήσους", θα 
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή για πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων σημαίνει για τις αρμόδιες αρχές μία 
γραφειοκρατία που δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε καθώς και μία επιπλέον διοικητική 
απασχόληση χωρίς να είναι σαφές, εάν οι πληροφορίες στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε 
κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν την κατάσταση..

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] η Επιτροπή 
εκτιμά πλήρως τους κινδύνους που 
επηρεάζουν τον εφοδιασμό της 
Κοινότητας με αέριο (κοινοτική 
διαδικασία αξιολόγησης) λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας που έγιναν από κάθε 
κράτος μέλος και όλες τις οικείες διεθνές 
συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Προστιθέμενη αξία της εκτίμησης επικινδυνότητας σε κοινοτικό επίπεδο. Τόσο οι "εθνικές" όσο 
και οι κοινοτικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας αναθεωρούνται όταν επέρχεται σημαντικός ή 
απροσδόκητος κίνδυνος.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται ετησίως πριν από τις 30 
Σεπτεμβρίου.

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο τακτικά προκειμένου να 
υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας κρίσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 

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

μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Το έναυσμα για αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η αρμόδια 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το κέντρο 
παρακολούθησης και πληροφοριών 
πολιτικής προστασίας της Επιτροπής. 

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
επίπεδο επιφυλακής ή επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
που μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η αρμόδια του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το κέντρο παρακολούθησης 
και πληροφοριών πολιτικής προστασίας 
της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση

Μόνον όταν υφίσταται επίπεδο επιφυλακής ή επίπεδο έκτακτης ανάγκης υφίσταται υποχρέωση 
τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ για την αποκατάσταση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια του επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης εναπόκειται στις 
επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν την διατάραξη της παροχής εφοδιασμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί 
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως 
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη 

5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί 
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως 
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη 
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ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που 
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
μπορεί να συγκαλέσει την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. 

ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που 
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
συγκαλεί την Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο. 

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταστεί ακριβέστερη η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή τη λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κοινοτική μία κοινοτική 
επαγρύπνηση ή κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε μία κοινοτική επαγρύπνηση η 
Επιτροπή ζητεί από τις αρμόδιες αρχές 
να συντονίσουν τις ενέργειές τους 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν μία 
διαταραχή του εφοδιασμού ή μία 
ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε μια κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και δεν 
θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του 
αερίου στις πληττόμενες αγορές.

6. Σε μια κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και δεν 
θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του 
αερίου στις πληττόμενες αγορές. Η 
Επιτροπή διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτών των μέτρων για να διατηρηθεί η 
καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
ιδιαίτερα σε διαταραχές του εφοδιασμού 
και σε καταστάσεις κρίσεων.

Τροπολογία 30

 Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμβατικούς περιορισμούς όσον αφορά 
τις επανεξαγωγές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων 
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης 
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον 
ακόλουθο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό 
κατάλογο μέτρων:

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων 
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης 
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον 
ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο 
μέτρων που εκτίθενται στο παρόν 
παράρτημα. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων 



PE430.260v02-00 22/23 AD\802946EL.doc

EL

κατά την ανάπτυξη των σχεδίων 
πολιτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης 
και στρέφει την προτίμησή της, στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, σε εκείνα τα 
μέτρα που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης του 
αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στην υποδομή του δικτύου αερίου

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων 
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης 
η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την πιθανή 
συμβολή των ακόλουθων μέτρων μόνο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων 
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης 
η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την πιθανή 
συμβολή του ακόλουθου μη εξαντλητικού 
καταλόγου μέτρων μόνο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Αιτιολόγηση

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει να 
προβλέπονται υποχρεωτικά μέτρα και κριτήρια. 
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