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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 ασάφεια 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 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. Δεν θα πρέπει να 
δίδεται έγκριση σε έργα με δυσμενείς 
επιπτώσεις για το περιβάλλον. Έγκριση θα 
πρέπει να δίδεται μόνο σε έργα που 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ, 
79/409/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων μέσω της ενίσχυσης της σημερινής 
σταθερότητας της μεταφοράς και/ή της 
αντοχής στις διακοπές ρεύματος· 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες για τη θέσπιση μηχανισμών 
αποζημίωσης του πληθυσμού που 
επηρεάζεται από τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος και από άλλα εθνικά έργα 
στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.  

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Στα κράτη μέλη στα οποία τμήματα 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
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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.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en


