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Τροπολογία 23
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
και ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 122,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος της προτάσεως είναι η εγγύηση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε 
καταστάσεις κρίσεως. Για παρόμοιες "δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα εμπορεύματα" το 
άρθρο 100 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ είναι το πλησιέστερο το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση όσον αφορά την αρμοδιότητα. Οι προγραμματισμένες τροποποιήσεις 
σε σχέση με την υφιστάμενη οδηγία δεν απαιτούν καμία αλλαγή της νομικής βάσεως. 

Τροπολογία 24
Thomas Ulmer

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. 

Or. de
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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.

Τροπολογία 25
Thomas Ulmer

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. Οι εν 
λόγω επενδύσεις 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. 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 .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική πρακτική θα πρέπει να προσφέρει στις επιχειρήσεις κίνητρα για νέες
επενδύσεις.
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Τροπολογία 26
Justas Vincas Paleckis 

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 27
Justas Vincas Paleckis

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 

(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, 
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διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης.

ιδίως κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και 
τις καταστάσεις κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 28
Thomas Ulmer 

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς 
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται 
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως 
οι διασυνδέσεις, ο εξοπλισμός που 
επιτρέπει φυσικές αμφίδρομες ροές στους 
αγωγούς, και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης 
ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές 
διαταραχές του εφοδιασμού όπως αυτή που 
εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς 
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται 
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως 
οι διασυνδέσεις, ή ο εξοπλισμός που 
επιτρέπει φυσικές αμφίδρομες ροές στους 
αγωγούς,  λαμβάνοντας υπόψη πιθανές 
διαταραχές του εφοδιασμού όπως αυτή που
εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Με εξαίρεση τον εξοπλισμό που επιτρέπει φυσικές αμφίδρομες ροές στους αγωγούς δεν θα 
πρέπει να υπάρξει καμία επιβολή κανόνων που θα καθορίζει τις επενδύσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στον τομέα των υποδομών. Αυτό θα επέβαλε ένα παράλογο και δυσανάλογο 
βάρος στους νέους προμηθευτές και στις μικρές επιχειρήσεις. 

Τροπολογία 29
Justas Vincas Paleckis 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 

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

περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού 
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. 

Or. en

Τροπολογία 30
Thomas Ulmer

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 

(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, 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 
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Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε 
περιφερειακό επίπεδο. Εμπορικές 
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που 
βασίζονται στην κατάρτιση κοινών 
σχεδίων πρόληψης και σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης, θα πρέπει να ενισχύονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31
Bogusław Sonik 

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, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 194, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και στο πλαίσιο αυτής της
προσαρμογής η νομική βάση της προτάσεως σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού  με αέριο
(COM(2009)0363)έχει αλλάξει από το "παλαιό" άρθρο 95 (προσέγγιση των νομοθετικών 
διατάξεων) στο "νέο" άρθρο 194,  παράγραφος 2 (ενέργεια). 

Τροπολογία 32
Justas Vincas Paleckis 

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, 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.

Or. en
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Τροπολογία 33
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η διασφάλιση 
του εφοδιασμού με αέριο, είναι αδύνατον 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των 
διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 
της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(32) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η διασφάλιση 
του εφοδιασμού με αέριο, είναι αδύνατον 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των 
διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε περιφερειακό ή κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 
της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Or. en

Τροπολογία 34
Thomas Ulmer 

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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η έννοια "προστατευμένοι πελάτες" περιλαμβάνει κυρίως οικιακούς πελάτες σύμφωνα με τον
γερμανικό νόμο περί ενέργειας και όπου αυτό εκτιμάται ως κατάλληλο επίσης σχολεία και 
νοσοκομεία. Εάν τα κράτη μέλη επεκτείνουν τον ορισμό, καθώς η εν λόγω διάταξη τους το 
επιτρέπει, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί ότι πράττουν αυτό όχι εις βάρος 
τρίτων μερών (στο πλαίσιο αυτό θα ήταν απαραίτητος ένας μηχανισμός ελέγχου π.χ. με τη 
συμμετοχή της συντονιστικής ομάδας φυσικού αερίου). Επιπλέον, μία παρόμοια διάταξη, η 
οποία επιτρέπει προαιρετική δράση από κράτος μέλος, θα ήταν καλύτερα να πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο οδηγίας παρά κανονισμού, εφόσον δίνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο περιθώριο 
ελιγμών όσον αφορά το στάδιο μεταφοράς και υλοποίησης.

Τροπολογία 35
Justas Vincas Paleckis 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – 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 οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία, 
νοσοκομεία και άλλοι θεσμικοί φορείς που 
παρέχουν ιατρικές, κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές δημόσιες υπηρεσίες, υπό
τον όρο ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο 
διανομής αερίου·

Or. en

Τροπολογία 36
Thomas Ulmer 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 

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

αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους.  Στην 
περίπτωση αντιμετώπισης μίας 
μεγαλύτερης διακοπής παροχής αερίου, ο 
παρών κανονισμός προβλέπει έναν 
μηχανισμό, που στηρίζεται σε μία 
προσέγγιση τριών φάσεων. Κατά την 
πρώτη φάση η αντίδραση στην εν λόγω 
διακοπή της παροχής του αερίου 
προέρχεται από μεμονωμένες 
επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων· 
εάν αυτή αποδειχθεί ανεπαρκής τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα, για να 
άρουν αυτή τη διακοπή παροχής. 
Κατάλληλα μέτρα σε επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει μόνον 
τότε να λαμβάνονται εάν τα μέτρα τα 
οποία δύνανται να ληφθούν στο πλαίσιο 
των φάσεων ένα και δύο δεν είναι 
πιθανόν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προτίμηση σε περιφερειακές 
διασυνοριακές λύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των επιμέρους φορέων θα πρέπει να υπογραμμισθεί περισσότερο στη θέση αυτή. Σε 
μία ρύθμιση στην οποία αναφέρονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επί μέρους 
συμμετεχόντων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο κοινοτικός  μηχανισμός τριών φάσεων. 
(πρβλ. αιτιολογική σκέψη 18 στην υφιστάμενη οδηγία 2004/67).

Τροπολογία 37
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – Παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 

4. Η "ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο" αναλαμβάνει τη συνεργασία σε 
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Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης 
ανάγκης.

κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 
11, ιδιαίτερα σε περίπτωση κοινοτικής
έκτακτης ανάγκης. Σε  περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, η ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
συγκαλεί μία ομάδα διαχείρισης κρίσης 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3. 
Τα ενεχόμενα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συμμετέχοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τελευταία κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου έδειξε, ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου 
φυσικού αερίου ήταν σε θέση να άρουν τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Σε περίπτωση κρίσεως, θα πρέπει  ως εκ τούτου, να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί μία οργανωτική δομή η οποία έχει αποδείξει την αξία της. 

Τροπολογία 38
Justas Vincas Paleckis 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

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, των 
βιομηχανικών πελατών και άλλων 
ενεχόμενων μερών και τη ρυθμιστική 
αρχή, εφόσον πρόκειται για άλλη από την 
αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 39
Thomas Ulmer 

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 διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως 
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις 
διασυνοριακές προμήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
για να βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα 
μέτρα τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
το απόρρητο οικονομικά ευαίσθητων 
δεδομένων και πληροφοριών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών αφορούν εμπιστευτικά δεδομένα επιχειρήσεων. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, τα δεδομένα να διαβιβάζονται σε ενοποιημένη 
μορφή ώστε να προστατεύονται επαγγελματικά απόρρητα στοιχεία. 

Τροπολογία 40
Justas Vincas Paleckis 

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 

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 
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στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο. Οι 
εν λόγω διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως 
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις 
διασυνοριακές προμήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

περιφερειακό επίπεδο. Οι εν 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.

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Ulmer 

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 ομάδα συντονισμού 
"φυσικό αέριο"  μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις όσον αφορά το περιφερειακό 
επίπεδο στο οποίο θα πραγματοποιούνται η 
ανταλλαγή πληροφοριών και οι 
διαβουλεύσεις. Η ομάδα συντονισμού 
"φυσικό αέριο", 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τελευταία κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου έδειξε, ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου 
φυσικού αερίου ήταν σε θέση να άρουν τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Σε περίπτωση κρίσεως, θα πρέπει  ως εκ τούτου, να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί μία οργανωτική δομή η οποία έχει αποδείξει την αξία της.
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Τροπολογία 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Τροπολογία 43
Thomas Ulmer 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
συντονιστική ομάδα "φυσικό αέριο" 
χωρίς καθυστέρηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τελευταία κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου έδειξε, ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου 
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φυσικού αερίου ήταν σε θέση να άρουν τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Σε περίπτωση κρίσεως, θα πρέπει  ως εκ τούτου, να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί μία οργανωτική δομή η οποία έχει αποδείξει την αξία της.

Τροπολογία 44
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  4 – παράγραφος 6 – πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Σε συμφωνία με το, ACER, ENTSO 
(αέριο) την ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο και άλλους ενεχόμενους 
φορείς εξετάζει η  Επιτροπή μέσα σε έξι 
μήνες τα σχέδια όλων των κρατών μελών 
μετά από την κοινοποίησή τους από τις 
αρμόδιες αρχές. Όταν η Επιτροπή και η 
ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο
θεωρούν ότι ένα σχέδιο δεν είναι 
αποτελεσματικό για τον μετριασμό των 
κινδύνων που έχουν επισημανθεί στην 
αξιολόγηση επικινδυνότητας ή δεν είναι 
συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή τα 
σχέδια άλλων κρατών μελών, ή ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις 
του κοινοτικού δικαίου, απαιτούν από 
κοινού την αναθεώρηση του σχεδίου. 
Εντός δύο μηνών αφότου κλήθηκε 
σχετικά από την Επιτροπή, τροποποιεί η 
αρμόδια αρχή το σχέδιο ή αιτιολογεί 
έναντι της Επιτροπής, για ποιό λόγο δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Στην περίπτωση 
αυτή μπορεί η Επιτροπή να τροποποιήσει 
το αίτημά της ή να το αποσύρει. Εάν η 
Επιτροπή αποφασίσει  εντός δύο μηνών 
να μην τροποποιήσει το αίτημά της  ή να 
μην το  αποσύρει, πρέπει τότε η Αρμόδια 
Αρχή να συμμορφωθεί  με το αίτημα της 
Επιτροπής εντός τριών μηνών  μετά από 
την κοινοποίηση της απόφασης της 
Επιτροπής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο θα πρέπει να εμπλακεί με πλέον ενεργό τρόπο στις 
εργασίες ευρωπαϊκού συντονισμού και τις  ανταλλαγές διασυνοριακών πληροφοριών. Η 
προσέγγιση της ομάδας για το φυσικό αέριο απέδειξε την αξία της κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας κρίσεως του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 

Τροπολογία 45
Thomas Ulmer

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 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν ότι  η πρόσθετη ικανότητα 
αμφίδρομης ροής στα ενεχόμενα κράτη 
μέλη δεν συμβάλλει στην τήρηση του 
προτύπου n–1. Η σχετική απόφαση μπορεί 
να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί 
κατά τρόπο αποτελεσματικό από 
οικονομικής απόψεως 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 τριών ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εισαγωγή μηχανισμού επιστροφής της ροής δεν θα επιτύχει τον επιθυμητό 
σκοπό. Οι αμφίδρομες ροές θα πρέπει να εισαχθούν μόνον τότε, εάν αυτές είναι δυνατές και 
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επιθυμητές με στόχο τη συμμόρφωση με το κριτήριο n–1(οι αμφίδρομες ροές δεν είχαν μέχρι 
σήμερα ληφθεί  υπόψη στο n–1). (Πιθανότατα λαμβάνοντας υπόψη σενάρια με βάση 
οικονομικά κίνητρα). Άλλα σημεία:  υπολογισμός κόστους - οφέλους, σοβαρές επιπτώσεις στην 
προσέγγιση κριτήριο/κίνητρα. 

Τροπολογία 46
Justas Vincas Paleckis 

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 
αμφίδρομες ροές αερίου.

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 
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. 

Or. en
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Τροπολογία 47
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en

Τροπολογία 48
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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:
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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 49
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Τροπολογία 50
Thomas Ulmer 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη και σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει κανένα 
μέτρο που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου.

3. Το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη και σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει κανένα 
μέτρο που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τα
εκάστοτε κράτη μέλη.

Τροπολογία 51
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 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. 

Or. de

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.
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Τροπολογία 52
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο  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 
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.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθορισθούν σαφείς κανόνες όσον αφορά την δράση που θα αναληφθεί σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας θα είχε ως αποτέλεσμα την 
δυνατότητα ευρέων περιθωρίων ερμηνείας. 

Τροπολογία 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

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 
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ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Or. en

Τροπολογία 54
Thomas Ulmer 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση ή όταν η Κοινότητα χάνει 
περισσότερο από το 20% 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο για την κήρυξη κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ισχύει όταν η
Κοινότητα χάνει πάνω από 20% των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες. Η 
εγκυρότητα αυτής της προσεγγίσεως έχει αποδειχθεί από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 55
Justas Vincas Paleckis 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 56
Justas Vincas Paleckis

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 μπορεί να συγκαλέσει την 
ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο 
αμέσως μόλις κηρύξει κοινοτική έγκαιρη 
προειδοποίηση, ή κοινοτική επιφυλακή. Η 
Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
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μόλις κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 57
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση κοινοτικής επιφυλακής
η Επιτροπή μπορεί να  ζητήσει  από τις 
αρμόδιες αρχές να συντονίσουν τις 
ενέργειές τους προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν διαταραχή του 
εφοδιασμού ή ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. 

Or. en

Τροπολογία 58
Thomas Ulmer 

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 στο 
πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών  και δεν 
θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του 
αερίου στις πληττόμενες αγορές. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υφίστανται υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα
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του φυσικού αερίου (πέραν του πλαισίου των εμπορικών συμφωνιών).

Τροπολογία 59
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 10 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο 
εφεδρικό κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης.

διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας θα πρέπει να αποφευχθεί  η θέσπιση πρόσθετων 
ομάδων για τον έλεγχο της ασφάλειας του ανεφοδιασμού καθώς και η εισαγωγή πρόσθετων 
υποχρεώσεων για εκθέσεις.   Δεν υπάρχει ανάγκη για μία πρόσθετη ειδική ομάδα ελέγχου (Task
Force), καθώς τα εν λόγω καθήκοντα ήδη πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο από τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αερίου και τις σχετικές αρχές. Επιπλέον 
είναι συζητήσιμο κατά πόσο υφίσταται διαφορά μεταξύ της ειδικής ομάδας και της ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 60
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
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ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-
G και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών. Η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της 
Ομάδας εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-
G και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν σχετικά με τη σύνθεση της 
Ομάδας εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ο ρόλος τον οποίον διαδραματίζουν οι εμπειρογνώμονες των 
επιχειρήσεων  (επιλογείς, διαχειριστές, διοικητές επιχειρήσεων, κλπ.)  σε μία (περιφερειακή) 
ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν οι αποφάσεις θα πρέπει 
να ληφθούν γρήγορα, οι σύντομοι οδοί επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ομάδων και των αρχών 
που έχουν αναλάβει τον συντονισμό (Υπουργεία, ρυθμιστικές αρχές,  ΕΕ )είναι  ιδιαίτερα 
σημαντικές.

Τροπολογία 61
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής:

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο συμβουλεύει την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο.
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Τροπολογία 62
Justas Vincas Paleckis 

 Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – παύλα 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμβατικούς περιορισμούς όσον αφορά 
τις επανεξαγωγές .

Or. en

Τροπολογία 63
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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 των ακόλουθων μέτρων μόνο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ακόλουθο 
ενδεικτικό κατάλογο μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

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


