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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Στις 19 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού της 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Η πρόταση 
της Επιτροπής έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι τα στρατηγικά ενεργειακά δίκτυα και οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ΕΕ θα ολοκληρωθούν έως το 2020. Ειδικότερα, στόχος 
του παρόντος κανονισμού είναι η πλήρης ενοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, 
μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι απομονωμένο από το 
ευρωπαϊκό δίκτυο.

Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας στην 
Ένωση τη δυνατότητα να υλοποιήσει τους ενεργειακούς στόχους της για το 2020, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών.

Όπως έχει ζητηθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα», η υφιστάμενη πολιτική σχετικά με τα διευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα (ΔΕΔ-Ε) θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να ενισχυθεί με μέσα της νέας 
πολιτικής για τις ενεργειακές υποδομές, να επιταχυνθεί και να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα. 

Χρηματοδότηση

Την επόμενη δεκαετία θα χρειαστούν περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 
αγωγών αερίου και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα: 140 δις ευρώ για συστήματα 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, αποθήκευση και εφαρμογές ευφυών 
δικτύων, 70 δις ευρώ για αγωγούς αερίου, αποθήκευση, τερματικούς σταθμούς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/ΣΦΑ) και υποδομές αντίστροφων ροών και 2,5 δις 
ευρώ για υποδομές μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα. 

Τούτο σημαίνει ότι τα σημερινά επίπεδα επενδύσεων πρέπει να αυξηθούν σημαντικά. Σε 
σύγκριση με την περίοδο 2000 - 2010, το αποτέλεσμα θα είναι αύξηση των επενδύσεων στον 
τομέα του αερίου κατά 30% και κατά 100% στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση 
με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. 

Εντοπισμός των προβλημάτων

Τα προβλήματα που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και την εναντίωση της 
κοινής γνώμης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικότερων λόγων που παρεμποδίζουν την 
έγκαιρη υλοποίηση των έργων ενεργειακών υποδομών, ιδίως όσων αφορούν τις εναέριες 
γραμμές ηλεκτροδότησης.

Οι διοικητικές διαδικασίες είναι περίπλοκες και αναποτελεσματικές, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οργάνωση των διαδικασιών και τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών. Επίσης, 
εξακολουθούν να είναι αποσπασματικές, δίχως σαφείς προθεσμίες ούτε αρχικό σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον.
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Η εναντίωση του επηρεαζόμενου πληθυσμού οφείλεται στην έλλειψη σαφήνειας σχετικά με 
την προστιθέμενη αξία του εκάστοτε έργου, τον πραγματικό ή τον αντιληπτό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και το τοπίο, τις ανησυχίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, την 
καθυστερημένη και ανεπαρκή συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερόμενων κύκλων 
συμφερόντων.

Σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρούνται επίσης φαινόμενα πολιτικής και/ή ιδιοκτησιακής 
κερδοσκοπίας σε συνάρτηση με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για επενδύσεις στις 
υποδομές.

Αντίκτυπος στο περιβάλλον

Οι ενεργειακές υποδομές που σχεδιάζονται σήμερα πρέπει να είναι συμβατές με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και με την υλοποίηση 
αυτών των στόχων στις διάφορες εθνικές ενεργειακές πολιτικές. Ο σχεδιασμός έργων 
ενεργειακής υποδομής πρέπει επίσης να συμφωνεί πλήρως με την αρχή της προφύλαξης.

Η πρόταση πρέπει να ενσωματώσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ενεργειακών υποδομών.  Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις ενεργειακές πηγές που δεν έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Εκτός από τις κεφαλαιουχικές και επιχειρησιακές δαπάνες, ανακύπτουν σημαντικές δαπάνες 
για το περιβάλλον από έργα κατασκευής, λειτουργίας και αποξήλωσης ενεργειακών 
υποδομών. Αυτές οι περιβαλλοντικές δαπάνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αναλύσεις 
κόστους-οφέλους που χρησιμοποιούν την προσέγγιση του κόστους με βάση τον κύκλο ζωής. 
Χρειάζεται ενδελεχής αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου ενεργειακής υποδομής στο 
περιβάλλον, που θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση, ούτως ώστε να αξιολογούνται οι 
σημαντικοί κίνδυνοι, με συνεκτίμηση των τοπικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών 
συνθηκών. 

Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών

Οι νέες ρυθμίσεις βελτιώνουν τις δυνατότητες των πολιτών να συμμετέχουν στα έργα και να 
λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό, πρέπει να δίδεται στους 
πολίτες δυνατότητα συμμετοχής από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης άδειας. Ο 
κανονισμός προβλέπει ότι τούτο πρέπει να γίνει προτού ο φορέας ανάπτυξης του έργου 
υποβάλει την επίσημή αίτησή του για τη χορήγηση άδειας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό 
να λαμβάνονται υπόψη οι προβληματισμοί των πολιτών ήδη στη φάση σχεδιασμού του 
έργου.  Σε πολλά κράτη μέλη συνηθίζεται σήμερα να πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση 
μετά την υποβολή του φακέλου στην αρχή.

Έργα κοινού ενδιαφέροντος

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει εντοπίσει 12 διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας που 
αφορούν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, αερίου, πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα. 
Προτείνει ένα καθεστώς «κοινού ενδιαφέροντος» για τα έργα που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων και έχουν αποκτήσει αυτό το σήμα. Τα έργα κοινού 
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ενδιαφέροντος θα πρέπει να επωφελούνται από την ταχύτερη διαδικασία χορήγησης άδειας η 
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη.

Συστάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις για επίσπευση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις 
εγκρίσεις των έργων υποδομής καθώς και τις νέες ρυθμίσεις για βελτίωση της δυνατότητας 
των πολιτών να συμμετέχουν στα έργα και να εκφράζουν την άποψή τους.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εξαιρεθούν τα έργα υποδομής από τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον και η πρόταση πρέπει να ενσωματώσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ενεργειακών υποδομών.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η διενέργεια δημόσιας συζήτησης υψηλής ποιότητας και πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
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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 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 
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.

(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 
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 το ίδιο χρονικό 
διάστημα να προετοιμάσει την υποδομή 
της για τη σύνδεση των περιοχών με 
υψηλή δυνατότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενεργείας και δυνατότητες 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας· Οι εν 
λόγω ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι 
πρέπει να επιτευχθούν με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Τροπολογία 2
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η καλύτερη υποδομή – από 
περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονομική πλευρά – είναι μια 
υφισταμένη υποδομή που δεν χρειάζεται 
να κατασκευασθεί. κατά συνέπεια, η 
ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική 
σημασία· πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση που 
προτείνει η Επιτροπή (η διαδικασία της 
οποίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη) για 
τον περιορισμό της ανάγκης για 
μελλοντικές υποδομές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης και η ανάπτυξη 
υποδομής ευφυούς δικτύου που παρέχει 
δυνατότητα αυξημένης ενεργειακής 
απόδοσης και ενσωμάτωσης των 
κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη 
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ανάπτυξης. διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής, 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οποία 
λειτουργεί σωστά, για την προώθηση της
αποδοτικής από απόψεως πόρων
οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι ενεργειακές υποδομές της Ένωσης 
πρέπει να αναβαθμιστούν, για να ενισχυθεί 
η ανθεκτικότητά τους ως προς τις φυσικές 
ή ανθρωπογενείς καταστροφές, να 
αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και οι απειλές ως προς 
την ασφάλειά της, ιδίως στην περίπτωση 
των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής 
σημασίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2008/114/ΕΚ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας και σχετικά με την 
εκτίμηση της ανάγκης βελτίωσης της 
προστασίας τους.

(8) Οι ενεργειακές υποδομές της Ένωσης 
πρέπει να αναβαθμιστούν, για να ενισχυθεί 
η ανθεκτικότητά τους ως προς τις φυσικές 
ή ανθρωπογενείς καταστροφές, να 
αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και οι απειλές ως προς 
την ασφάλειά της, ιδίως στην περίπτωση 
των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής 
σημασίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2008/114/ΕΚ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας και σχετικά με την 
εκτίμηση της ανάγκης βελτίωσης της 
προστασίας τους, με αποκεντρωμένη 
αρχιτεκτονική που θα στοχεύει στην 
ενεργειακή αυτάρκεια των τοπικών 
περιοχών.

Τροπολογία 5

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 

(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 
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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.

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. Ωστόσο, η 
προσέγγιση αυτή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους μηχανισμούς 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που 
προωθούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, να 
δίνει προτεραιότητα στα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που παρέχουν πραγματική 
ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία και να 
αναγνωρίζει σε ποιους τομείς οι αρχές 
των κρατών μελών και η αγορά είναι οι 
πλέον αρμόδιες για να παρέμβουν·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Τα 
έργα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του αερίου θα πρέπει να εντάσσονται 
στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές 
σχέδιο ανάπτυξης δικτύων. Το σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων, το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνάδει με τα
κοινά, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια 
λόγω της συμβολής των έργων αυτών στην 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής. Τα έργα στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου θα 
πρέπει να εντάσσονται στο πιο πρόσφατο 
διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
δικτύων. Το σχέδιο ανάπτυξης δικτύων 
λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά 
με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών και 
καθιερώνει την ανάπτυξη υποδομής 
ευφυούς δικτύου.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα τρίτα μέρη που επιθυμούν να 
επενδύσουν στον τομέα αυτό δεν πρέπει 
να αποκλειστούν από τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης και τη χρηματοδότηση 
για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι 
συνεργασίες μεταξύ τρίτων μερών και 
κρατικών οργανισμών που αφορούν έργα 
κοινού ενδιαφέροντος·

Τροπολογία 8

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 
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.

(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 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, μόνον
όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ. Οι περιπτώσεις στις οποίες η 
υποδομή θα μπορούσε να 
ελαχιστοποιηθεί μέσω πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης, στις οποίες η 
υφιστάμενη εθνική και διασυνοριακή 
υποδομή μπορεί να αναβαθμισθεί ή να 
εκσυγχρονισθεί και στις οποίες χρειάζεται 
νέα υποδομή που μπορεί να 
κατασκευασθεί δίπλα σε υφιστάμενη 
υποδομή ενέργειας ή μεταφορών πρέπει 
να προσδιορίζονται σύμφωνα με 
ιεράρχηση της σημασίας προς όφελος της 
οικονομικής απόδοσης.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρά την ύπαρξη των θεσπισμένων 
προτύπων για τη συμμετοχή του κοινού 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το 
περιβάλλον, χρειάζονται επιπλέον μέτρα, 
για να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο διαφάνειας και συμμετοχής των 
πολιτών για όλα τα σχετικά ζητήματα της 
διαδικασίας χορήγησης αδειών για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος.

(22) Παρά την ύπαρξη των θεσπισμένων 
προτύπων για τη συμμετοχή του κοινού 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το 
περιβάλλον, χρειάζονται επιπλέον μέτρα, 
για να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο διαφάνειας και ανάλογης 
συμμετοχής των πολιτών για όλα τα 
σχετικά ζητήματα της διαδικασίας 
χορήγησης αδειών για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος 
επιταχύνοντας τη χορήγηση αδειών και
αυξάνοντας τη συμμετοχή των πολιτών·

(β) διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος 
επιταχύνοντας τη χορήγηση αδειών και
θέτοντας ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τη συμμετοχή των πολιτών·

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 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θεσπίζει κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση, κατατάσσοντάς τα κατά σειρά 
σπουδαιότητας. Ο κατάλογος 
αναθεωρείται και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 
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μέχρι την 31η Ιουλίου 2013. κάθε δύο χρόνια. Ο πρώτος κατάλογος θα 
εγκριθεί το αργότερο μέχρι την 31η 
Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση του καταλόγου που ισχύει για 
όλη την Ένωση, λαμβάνει επίσης υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών 
νησιωτικών κρατών μελών και 
αναπτύσσει έργα με σκοπό να 
διασφαλίσει ότι κανένα κράτος μέλος της 
ΕΕ δεν παραμένει απομονωμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρισμού μετά το 2015 ή τίθεται σε 
κίνδυνο η ενεργειακή του ασφάλεια λόγω 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων. Ο 
κατάλογος που ισχύει για όλη την Ένωση 
περιλαμβάνει επίσης τα έργα αυτά.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα»)
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει
δώδεκα περιφερειακές ομάδες (εφεξής
«ομάδες») για κάθε διάδρομο και ζώνη 
προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Η σύνθεση 
κάθε ομάδας βασίζεται στους κανόνες 
που ορίζονται στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος III. Κάθε ομάδα 
διεκπεραιώνει τον φόρτο εργασίας της με 
βάση προκαθορισμένους όρους αναφοράς 
ή εσωτερικό κανονισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη οιαδήποτε κατευθυντήρια γραμμή 
παρέχει η Επιτροπή επί του θέματος 
αυτού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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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 
έργο.

3. Κάθε ομάδα εγκρίνει τον περιφερειακό
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος
που έχει καταρτιστεί 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 
έργο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ. Η 
Επιτροπή οριστικοποιεί τον κατάλογο 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος με την 
παροχή λεπτομερών στοιχείων για την 
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απόφασή της επί ενός εκάστου εξ αυτών.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το έργο συνάδει με τους ενεργειακούς 
και κλιματικούς στόχους της Ένωσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το έργο αφορά τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη είτε διασχίζοντας απευθείας τα 
σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών είτε γιατί βρίσκεται στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους και έχει σημαντικό 
διασυνοριακό αντίκτυπο, όπως ορίζεται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος IV.

γ) το έργο αφορά τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη είτε διασχίζοντας απευθείας τα
χερσαία ή θαλάσσια σύνορα ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών είτε γιατί 
βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους 
μέλους, αλλά παρόλα αυτά έχει σημαντικό 
διασυνοριακό αντίκτυπο, ή σε περίπτωση 
εσωτερικής ενίσχυσης, το έργο αφορά την 
διασυνοριακή διασύνδεση όπως ορίζεται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος IV, ή εάν 
αποσκοπεί στη διασύνδεση νησιών και 
περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές 
περιοχές της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Με βάση την εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητο να στηριχθεί η 
ενσωμάτωση της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στα εσωτερικά έργα ενίσχυσης 
της μεταφοράς, εφόσον συμβάλλουν στην διασυνοριακή μεταφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), το έργο 
συμβάλλει σημαντικά σε τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

α) για τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), το έργο 
συμβάλλει σε βιωσιμότητα και σημαντικά 
σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
ειδικά κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 18

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 
μέσω της άρσης της απομόνωσης 
ορισμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ανταγωνισμός και ευελιξία των
συστημάτων·

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της
μεταφοράς της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε σημαντικά κέντρα 
κατανάλωσης και χώρους αποθήκευσης·

– ενσωμάτωση της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο δίκτυο και μεταφορά της
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε σημαντικά κέντρα κατανάλωσης 
και χώρους αποθήκευσης·
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
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 διαλειτουργικότητας και 
ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων, 
ιδίως μέσω της ενίσχυσης της 
σταθερότητας της μεταφοράς ρεύματος, 
της αύξησης της αποτροπής της πλήρους 
διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, και της ασφαλούς 
ενσωμάτωσης της ασυνεχούς 
παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Καθορισμός των βασικών στόχων που πρέπει να πληροί η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ο πιο 
λεπτομερής ορισμός της ασφάλειας του εφοδιασμού επιβαρύνει την πλήρη κατανόηση του 
προβλήματος.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υψηλή παραγωγική δυναμικότητα 
ανανεώσιμης ενέργειας και δυνατότητα 
αποθήκευσης·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα έργα αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος ΙΙ, το έργο συμβάλλει 
σημαντικά σε τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

β) για τα έργα αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος ΙΙ, το έργο συμβάλλει 
στην αειφορία και σημαντικά σε 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ειδικά 
κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 23

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 
μέσω της άρσης της απομόνωσης 
ορισμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· διαλειτουργικότητα και ευελιξία 
των συστημάτων·

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, 
των υποκαταστάσεων και των οδών 
εφοδιασμού·

ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, 
των οδών εφοδιασμού και των
υποκαταστάσεων·

Τροπολογία 25
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βιωσιμότητα. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τα έργα ευφυών δικτύων 
ηλεκτρισμού που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχείο ε), το έργο 
συμβάλλει σημαντικά στις εξής ειδικές 
λειτουργίες:

γ) για τα έργα ευφυών δικτύων 
ηλεκτρισμού που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχείο ε), το έργο 
συμβάλλει στην αειφορία και σημαντικά 
στις εξής ειδικές λειτουργίες:

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ, το έργο ανταποκρίνεται 
πλήρως στα εξής ειδικά κριτήρια:

δ) για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ, το έργο συμβάλλει στην 
αειφορία και ανταποκρίνεται πλήρως στα 
εξής ειδικά κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
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την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για τα έργα μεταφοράς διοξειδίου του 
άνθρακα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος ΙΙ, το έργο ανταποκρίνεται 
πλήρως στα εξής ειδικά κριτήρια:

ε) για τα έργα μεταφοράς διοξειδίου του 
άνθρακα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που αναφέρονται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος ΙΙ, το έργο συμβάλλει στην 
αειφορία και ανταποκρίνεται πλήρως στα 
εξής ειδικά κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν πρέπει να είναι προαιρετικά. Η βιώσιμη προσέγγιση θα βοηθήσει 
την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη μη βιώσιμη χρήση των 
πόρων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους μετά 
το έτος επιλογής του έργου ως έργου 
κοινού ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 
4, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στον Οργανισμό για κάθε 
έργο που εμπίπτει στις κατηγορίες που 
ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ και στην αντίστοιχη 
ομάδα για τα έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ. 
Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται 
λεπτομέρειες σχετικά με:

3. Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους μετά 
το έτος επιλογής του έργου ως έργου 
κοινού ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 
4, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και στον 
Οργανισμό για κάθε έργο που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ και στην αντίστοιχη 
ομάδα για τα έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ. 
Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται 
λεπτομέρειες σχετικά με:
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Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη συμβολή της 
ενοποιημένης έκθεσης που υποβάλλει ο οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν έργο κοινού ενδιαφέροντος 
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά την υλοποίησή του, η Επιτροπή 
δύναται να διορίζει Ευρωπαίο συντονιστή 
για περίοδο διάρκειας έως και ενός έτους 
με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές.

1. Όταν έργο κοινού ενδιαφέροντος 
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά την υλοποίησή του, η Επιτροπή, με 
τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, δύναται να διορίζει 
Ευρωπαίο συντονιστή για περίοδο 
διάρκειας έως και ενός έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιλογή του Ευρωπαίου συντονιστή 
γίνεται με βάση την εμπειρία του/της σε 
ό,τι αφορά τα ειδικά καθήκοντα που 
του/της ανατίθενται για το(α) 
εμπλεκόμενο(α) έργο(α).

3. Η επιλογή του Ευρωπαίου συντονιστή 
γίνεται με βάση την εμπειρία του/της σε 
ό,τι αφορά τα ειδικά καθήκοντα που 
του/της ανατίθενται για το(α) 
εμπλεκόμενο(α) έργο(α), με τη σύμφωνη 
γνώμη των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή εθνική 
προτεραιότητα και με βάση αυτό το 

1. Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή εθνική 
προτεραιότητα και με βάση αυτό το 
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χαρακτηρισμό περνούν από τις διαδικασίες 
χορήγησης αδειών, όπου και όπως 
προβλέπεται τέτοιου είδους μεταχείριση 
στην εθνική νομοθεσία που ισχύει για το 
αντίστοιχο είδος ενεργειακής υποδομής.

χαρακτηρισμό περνούν στον περιφερειακό 
και χωροταξικό σχεδιασμό, από τις 
διαδικασίες χορήγησης αδειών, από την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και την στρατηγική περιβαλλοντική 
αξιολόγηση, όπου και όπως προβλέπεται 
τέτοιου είδους μεταχείριση στην εθνική 
νομοθεσία που ισχύει για το αντίστοιχο 
είδος ενεργειακής υποδομής.

Τροπολογία 33

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 
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.

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντονισμένο σύστημα: Η 
εμπεριστατωμένη απόφαση μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους 
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχει 
εκδώσει η αρμόδια αρχή και άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή 
καθορίζει κατά περίπτωση μια λογική 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
εκδοθούν οι επιμέρους αποφάσεις. Η 
αρμόδια αρχή δύναται να λάβει επιμέρους 

β) συντονισμένο σύστημα: Η 
εμπεριστατωμένη απόφαση μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους 
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχει 
εκδώσει η αρμόδια αρχή και άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή 
καθορίζει κατά περίπτωση μια λογική 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
εκδοθούν οι επιμέρους αποφάσεις. Η 
αρμόδια αρχή δύναται να λάβει επιμέρους 
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απόφαση εξ ονόματος μιας άλλης εθνικής 
αρχής, εάν η απόφαση της εν λόγω αρχής 
δεν εκδοθεί εμπρόθεσμα και δεν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την 
καθυστέρηση. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
απορρίψει μια επιμέρους απόφαση άλλης 
εθνικής αρχής σε περίπτωση που δεν τη 
θεωρήσει επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση 
με τα υποκείμενα στοιχεία που παρουσίασε 
η εν λόγω αρχή. Η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών 
απαιτήσεων βάση της διεθνούς και 
ενωσιακής νομοθεσίας και οφείλει να 
αιτιολογήσει δεόντως την απόφασή της.

απόφαση εξ ονόματος μιας άλλης εθνικής 
αρχής, εάν η απόφαση της εν λόγω αρχής 
δεν εκδοθεί εμπρόθεσμα και δεν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την 
καθυστέρηση. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
απορρίψει μια επιμέρους απόφαση άλλης 
εθνικής αρχής σε περίπτωση που δεν τη 
θεωρήσει επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση 
με τα υποκείμενα στοιχεία που παρουσίασε 
η εν λόγω αρχή. Η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών 
απαιτήσεων βάση της διεθνούς και 
ενωσιακής νομοθεσίας και οφείλει να 
αιτιολογήσει δεόντως την απόφασή της και 
να θέσει στη διάθεση του κοινού την 
απόφαση και την αιτιολόγηση, 
συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής 
τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) συνεργατικό σύστημα: Η 
εμπεριστατωμένη απόφαση μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους 
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχει
εκδώσει η αρμόδια αρχή και άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή, σε 
συνεργασία με τις άλλες ενδιαφερόμενες 
αρχές καθορίζει, κατά περίπτωση, εύλογο 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
μπορούν να εκδοθούν επιμέρους 
αποφάσεις, καθώς και το απορρέον 
χρονικό περιθώριο. Η αρμόδια αρχή 
εποπτεύει τη συμμόρφωση των 
ενδιαφερομένων αρχών στα χρονικά 
περιθώρια. Αν η απόφαση της 
ενδιαφερόμενης αρχής δεν αναμένεται να 
εκδοθεί εντός του χρονικού ορίου, η αρχή 
ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή 
και περιλαμβάνει αιτιολόγηση της 
καθυστέρησης.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τα έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα γειτονικά 
κράτη μέλη, όπου ισχύουν το άρθρο 7 της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και η σύμβαση 
Espoo, οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται στην αρμόδια αρχή του(ων) 
γειτονικού(ών) κράτους(ών) μέλους(ών). Η 
αρμόδια αρχή του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) γνωστοποιεί εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει στις εν λόγω διαδικασίες 
δημόσιας διαβούλευσης.

6. Για τα έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα γειτονικά 
κράτη μέλη, όπου ισχύουν το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2001/42/EΚ, το άρθρο 7 της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ ή η σύμβαση Espoo, 
οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην 
αρμόδια αρχή του(ων) γειτονικού(ών) 
κράτους(ών) μέλους(ών). Η αρμόδια αρχή 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) 
γνωστοποιεί εάν επιθυμεί να συμμετάσχει 
στις εν λόγω διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμούς αντιστάθμισης για τις 
κοινότητες που πλήττονται από τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και άλλα 
εθνικά έργα στον τομέα της ενεργειακής 
υποδομής.

Αιτιολόγηση

Αυτό το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τη διάρκεια των διαδικασιών 
αδειοδότησης χωρίς να πλήττει την αρχή της επικουρικότητας της ΕΕ και τις εξουσίες των 
τοπικών κοινοτήτων, καθόσον επηρεάζει έμμεσα τη φάση χωροταξικού σχεδιασμού που φέρει 
την κύρια ευθύνη των καθυστερήσεων στις διαδικασίες αδειοδότησης. Η οικονομική 
αντιστάθμιση αποτελεί ισχυρό εργαλείο που παρέχει κίνητρα στην τοπική κοινότητα 
(κοινότητες) να μην αντιδρούν στην εγκατάσταση υποδομής σε εθνικό και περιφερειακό 
σχεδιασμό χρήσεων γης.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στα κράτη μέλη στα οποία τμήματα 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
χωροταξικού σχεδιασμού και 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, δεν καταλήγουν σε νομικά 
δεσμευτική άδεια, οι αρμόδιες αρχές 
καλούνται να εξασφαλίσουν ότι η 
διάρκειά τους εντάσσεται ικανοποιητικά 
στα συνολικά χρονικά όρια.

Τροπολογία 39

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 έξι μηνών 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 και 
συνάδει με τους κανόνες και τους δείκτες 
που ορίζονται στο παράρτημα IV. Τα 
ENTSO διενεργούν εκτενή διαδικασία 
διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν 
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τουλάχιστον οι οργανισμοί που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
φορείς - και, αν κριθεί αναγκαίο, 
απευθείας οι φορείς - εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και άλλες εθνικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της μεθοδολογίας αυτής θα χρειαστεί όχι απλώς περισσότερο χρόνο από ένα μήνα 
λόγω της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων των ENTSOG και ENTSO-E (βλέπε 
καταστατικά ENTSOG και ENTSO-E) αλλά το σύνολο του κόστους που αναλαμβάνουν οι 
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
θα είναι επιλέξιμο προς επιστροφή μέσω των τιμολογίων που θα θεσπίσουν οι ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας. Επιπλέον, ο ένας μήνας δεν αρκεί για τη διενέργεια εκτενούς διαδικασίας 
διαβούλευσης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η μεθοδολογία επικαιροποιείται και 
βελτιώνεται τακτικά βάσει της διαδικασίας 
που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 5.
Μετά από την επίσημη διαβούλευση με 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων και την Επιτροπή, ο 
Οργανισμός δύναται να ζητήσει την 
ενημέρωση ή τη βελτίωση της 
μεθοδολογίας κατόπιν κατάλληλης 
αιτιολόγησης και με την κατάρτιση 
χρονοδιαγραμμάτων.

6. Η μεθοδολογία επικαιροποιείται και 
βελτιώνεται κάθε δύο χρόνια βάσει της 
διαδικασίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 έως 5.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι μια σαφής και προκαθορισμένη διαδικασία και σε όρους χρονοδιαγράμματος, 
δηλαδή, δεν μπορεί να βασίζεται σε τυχαία αίτηση.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός κοινοποιεί αμελλητί 
αντίγραφο όλων των αποφάσεων, καθώς 
και όλων των σχετικών πληροφοριών, στην 
Επιτροπή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι 
δυνατό να παρέχονται σε συγκεντρωτική 
μορφή. Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

7. Ο Οργανισμός κοινοποιεί αμελλητί 
αντίγραφο όλων των αποφάσεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 
6, καθώς και όλων των σχετικών 
πληροφοριών, στην Επιτροπή. Τα εν λόγω 
στοιχεία είναι δυνατό να παρέχονται σε 
συγκεντρωτική μορφή. Η Επιτροπή 
διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση σχετικά με το ποιες αποφάσεις αφορά η διάταξη.

Τροπολογία 42

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 άρθρου 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 άρθρου 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως τα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά οφέλη, η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) πληροφορίες σχετικά με τον 
υφιστάμενο κατάλογο έργων 
προτεραιότητας, την ανασκόπηση των 
σταδίων της διεργασίας λήψης 
αποφάσεων καθώς και τις ημερομηνίες 
και ημερήσιες διατάξεις των 
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συνεδριάσεων των περιφερειακών 
ομάδων, παράλληλα με τη 
συνεπακόλουθη δημοσίευση των 
πρακτικών και των ειλημμένων 
αποφάσεων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικές πληροφορίες για κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που 
επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωγραφικών πληροφοριών·

α) γενικές πληροφορίες για κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που 
επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων γεωγραφικών πληροφοριών·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

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 και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Διασύνδεση των 
συστημάτων ηλεκτροδότησης των 
απομονωμένων νησιών με την 
ηπειρωτική χώρα, προκειμένου να 
υπάρξει δυνατότητα αξιοποίησης των 
οφελών της ολοκληρωμένης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση της 
διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας (ΑΠΕ) και δυνατότητα 
μεταφοράς ενεργείας από ΑΠΕ στην 
ηπειρωτική χώρα.
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Τροπολογία 46

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

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 
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη.

(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 με 
τη σύνδεση περιοχών με υψηλή 
δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και δυνατότητα 
αποθήκευσης·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 
72/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, από 
φορείς υλοποίησης έργων και άλλους 
συναφείς κύκλους συμφερόντων, όπου 
περιλαμβάνονται παραγωγοί, φορείς 
συστήματος διανομής, προμηθευτές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
οργανώσεις που εκπροσωπούν 
καταναλωτές, σε σχέση με καθεμία από 
τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
στο παράρτημα Ι, καθώς επίσης και από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και του ENTSO για την 
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ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 
73/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, από 
φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, 
των καταναλωτών και, για τα καθήκοντα 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 5, οργανώσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η ομάδα δύναται να
οργανώνει ακροάσεις ή διαβουλεύσεις, 
κατά περίπτωση, για την επίτευξη των 
καθηκόντων της.

(4) Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, 
των καταναλωτών και οργανώσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα 
οργανώνει ακροάσεις ή διαβουλεύσεις, 
κατά περίπτωση, για την επίτευξη των 
καθηκόντων της. Η ομάδα ενημερώνει το 
κοινό τακτικά και συνολικά σχετικά με 
την κατάσταση και το αποτέλεσμα των 
διαβουλεύσεων και διοργανώνει ακρόαση 
ή διαβούλευση πριν από την υποβολή του 
προτεινόμενου καταλόγου που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

(3) Για όλα τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
ισχύει για όλη την Ένωση, μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

(4) Για όλα τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
ισχύει για όλη τη Ένωση μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 2 περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων αερίου, που 
καταρτίζει το ENTSO για τον τομέα του 
αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο παρέχει 
δυναμικότητα αποθήκευσης που επιτρέπει 
καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 
ύψους τουλάχιστον 250MW και 250 GWh 
/ έτος·

Τροπολογία 54

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 

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 
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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 
έτους ν+5·

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),
το δυναμικό αποθήκευσης και 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 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη 
ζήτηση, τις εισαγωγές, τις τιμές των 
καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του 
άνθρακα, του αερίου και του πετρελαίου), 
τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, τη 
σύνθεση του δικτύου διανομής και την 
εξέλιξή του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η τελική 
απόφαση επένδυσης και τα οποία 
πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 
τέλος του έτους ν+5·

β) Αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη 
ζήτηση, τις εισαγωγές, τις τιμές των 
καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του 
άνθρακα, του αερίου και του πετρελαίου), 
τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, τη 
σύνθεση του δικτύου διανομής και την 
εξέλιξή του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η τελική 
απόφαση επένδυσης και τα οποία 
πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 
τέλος του έτους ν+5·

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 56
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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 με βάση 
το κόστος του τεχνικού κύκλου ζωής του 
έργου, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις 
ακόλουθες δαπάνες: κεφαλαιουχικές 
δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες και 
δαπάνες συντήρησης και το 
περιβαλλοντικό κόστος της κατασκευής, 
λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
παύσης λειτουργίας των ενεργειακών 
έργων υποδομής και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανθεκτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητάς του στο κλίμα και τις 
καταστροφές και την ασφάλειά του, ιδίως 
στην περίπτωση των ευρωπαϊκών 
υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ·

β) την ανθεκτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, της προσαρμοστικότητάς του 
στο κλίμα και τις καταστροφές και την 
ασφάλειά του, ιδίως στην περίπτωση των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών θεμάτων στο 
πλαίσιο αυτό.
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