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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν αλλάξει στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με αέριο, 
με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές και αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με την 
προμήθεια και τη διέλευση από τρίτες χώρες. Η ρωσοουκρανική κρίση αερίου τον Ιανουάριο 
του 2009 κατέδειξε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές ανά την Ευρώπη 
και ότι περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού. 

Οι σχετικές με την ασφάλεια εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 
επενδύσεων σε επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και άλλες υποδομές, που 
εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια 
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Η παρούσα πρόταση επιθυμεί να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς υποδομής και 
ετοιμότητας για την αποτροπή και την αντιμετώπιση άμεσων διαταραχών του εφοδιασμού με 
αέριο. Αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά αερίου συνεχίζει να λειτουργεί 
αποτελεσματικά για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια τέτοιων 
περιστατικών και ότι υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί για συντονισμένη απάντηση σε 
συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού.

Για να καταστεί δυνατή μια πιο αποτελεσματική απάντηση, η οδηγία 2004/67/ΕΚ, η οποία 
εισάγει μια σειρά μέτρων για να επιτευχθεί ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από κανονισμό (ο οποίος είναι από τη φύση του πιο αποτελεσματικός λόγω 
της άμεσης εφαρμογής του) που θα περιέχει ακριβέστερους κανόνες για την ασφάλεια 
εφοδιασμού και σχεδιασμό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Μολονότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, είναι της άποψης ότι 
υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση, κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας 
των καταναλωτών και την εφαρμογή μηχανισμών βασιζόμενων στην αγορά κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης αερίου. Προτείνει, λοιπόν, τροπολογίες, σύμφωνα με τις παρακάτω 
κατευθυντήριες γραμμές:

 Υψηλή προτεραιότητα, κατά την άποψη τη συντάκτριας της γνωμοδότησης, έχει η 
προσιτή και εύκολη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών στην ενέργεια. 
Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης, ιδιαιτέρως για τους 
προστατευόμενους πελάτες οι οποίοι πρέπει να οριστούν με τρόπο ξεκάθαρο και 
ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. Οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν την 
ενδεδειγμένη πληροφόρηση σχετικά με το δικαίωμά τους σε αδιάλειπτο εφοδιασμό 
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης·

 Οιαδήποτε διαταραχή εφοδιασμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με μια κλιμακούμενη 
και συντονισμένη απάντηση στο επίπεδο των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των 
κρατών μελών και της Κοινότητας. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι μεν 
καθήκον που επιμερίζεται μεταξύ των φορέων αυτών, αλλά οι ρόλοι και οι ευθύνες 
εκάστου φορέα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια·
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 Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, ως απάντηση σε διαταραχές του εφοδιασμού, θα 
πρέπει να έχουν σαφή προτεραιότητα έναντι μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, 
τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται μόνον ως έσχατη λύση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού.

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και την 
ασφάλεια των προστατευμένων πελατών, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών. Η πρόσφατη εμπειρία έχει 
καταδείξει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι 
πραγματικός. Συνεπώς, για να είναι δυνατό 
να λειτουργεί η εσωτερική αγορά αερίου 
ακόμη και σε περίπτωση στενότητας της 
προσφοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί 
μια απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού η 
οποία θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη 
και συντονισμό, όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης 
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μια σημαντική διαταραχή του 
εφοδιασμού με αέριο στην Κοινότητα 
μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη στην 
Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να 
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε 
όλη την κοινοτική οικονομία. Επιπλέον, η 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο 
μπορεί να έχει σοβαρό κοινωνικό 
αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες 
πελατών.

(6) Μια σημαντική διαταραχή του 
εφοδιασμού με αέριο στην Κοινότητα 
μπορεί να έχει επιπτώσεις στα στρατηγικά 
συμφέροντα της ΕΕ και σε όλα τα κράτη 
μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη στην 
Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να 
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε 
όλη την κοινοτική οικονομία καθώς και 
να επηρεάσει έμμεσα τους συναφείς 
τομείς. Επιπλέον, η διαταραχή του 
εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει 
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις 
ευάλωτες ομάδες πελατών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
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ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού, υπό τον όρο 
ότι δεν θίγεται το γενικό συμφέρον των 
καταναλωτών στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης 
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα 
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του 
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς 
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη 
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και τον ACER, και θα 
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς 
όφελος της καλής λειτουργίας της και της 
ασφάλειας εφοδιασμού.

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης 
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα 
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του 
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς 
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη 
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και τον ACER, και θα 
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς 
όφελος της καλής λειτουργίας της, της 
ασφάλειας εφοδιασμού και της 
προστασίας των πελατών.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης 
στις διαταραχές του εφοδιασμού.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς, 
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της 
αγοράς και την υπονόμευση των 
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές. 

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφάνειας, αλληλεγγύης και 
αμερόληπτων πολιτικών, συμβατών με τις 
απαιτήσεις της αγοράς, που θα αποφεύγει 
τις στρεβλώσεις της αγοράς και την 
υπονόμευση των αποκρίσεων της αγοράς 
στις διαταραχές. 

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης 
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει να καθοριστούν επαρκώς 
εναρμονισμένοι κανόνες για την ασφάλεια 
εφοδιασμού, που θα καλύπτουν 
τουλάχιστον την κατάσταση που 

(16) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και τα μέτρα προστασίας των 
πελατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 
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εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή 
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεισερχόμενων και των μικρών 
επιχειρήσεων.

της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου1, πρέπει να καθοριστούν 
επαρκώς εναρμονισμένοι κανόνες για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, που θα καλύπτουν 
τουλάχιστον την κατάσταση που 
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή 
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεισερχόμενων και των μικρών 
επιχειρήσεων. 
_____
1 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σελ. 94.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία όλων 
των διαφορετικών κατηγοριών πελατών. Οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
η προστασία των ευάλωτων πελατών, η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, η ευεξία και η 
υγεία των πολιτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων για 
την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους 
οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους. 
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε 
κρίση.

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται και να 
εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, ιδίως 
όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, καθώς επίσης και άλλους 
προστατευμένους πελάτες όπως τα σχολεία 
και τα νοσοκομεία, η παροχή αερίου σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους. 
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε 
κρίση, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
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παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 
τα μέτρα προστασίας των πελατών, όπως 
αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, 
την αποτροπή υπερβολικά υψηλών τιμών
και την αποζημίωση ευάλωτων πελατών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια 
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού των επενδύσεων σε 
επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και 
άλλες υποδομές, που εξασφαλίζουν τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια 
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές 
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία 
.../…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/55/EK]. Για την κάλυψη 
των κανόνων ασφάλειας εφοδιασμού 
μπορεί να απαιτηθεί μια μεταβατική 
περίοδος προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
επενδύσεις. Θεμελιώδες εργαλείο για τον 
προσδιορισμό των απαραίτητων 
επενδύσεων που απαιτούνται σε κοινοτικό 
επίπεδο αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το 
ENTSO-G και εποπτεύεται από τον 
ACER.

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια 
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού των επενδύσεων σε 
επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και 
άλλες υποδομές, που εξασφαλίζουν τη
μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια 
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές 
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία 
2009/73/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/55/EK]. 
Θεμελιώδες εργαλείο για τον 
προσδιορισμό των απαραίτητων 
επενδύσεων που απαιτούνται σε κοινοτικό 
επίπεδο αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το 
ENTSO-G και εποπτεύεται από τον 
ACER. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/73/ΕΚ που 
είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει για τα κράτη μέλη ένα κίνητρο για να εφαρμόσουν την προηγουμένως 
εγκριθείσα οδηγία για το αέριο το συντομότερο δυνατό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Για τον λόγο αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί 
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σε ισχύ μόνο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν θέσει σε εφαρμογή την οδηγία για το αέριο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο νομικά μέσα, ο άμεσα εκτελεστός 
κανονισμός, αφενός, και η οδηγία για το αέριο που δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, 
αφετέρου. Η εφαρμογή της οδηγίας για το αέριο πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα 
έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα μπορεί να υφίσταται πλέον νομική ανασφάλεια για οιονδήποτε 
από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 9

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 
στη Συνθήκη 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.

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας ζητεί να διενεργείται η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης με πνεύμα αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου, των κρατών μελών και 
της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού και ώστε να αποτελέσει 
έμπρακτο δείγμα του πνεύματος της 
αλληλεγγύης που αναφέρεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών που πρέπει να συνοδεύει 
κάθε δράση σε περίπτωση δυσχερειών του εφοδιασμού ορισμένων προϊόντων στον τομέα της 
ενέργειας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, ο ορισμός των οποίων 
επαφίεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τα σχολεία και τα 
νοσοκομεία, υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου, καθώς και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τον όρο 
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ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής 
αερίου εφόσον υφίσταται δυνατότητα 
περαιτέρω εφοδιασμού·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
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.

Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
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 και αλληλεγγύης μεταξύ 
τους.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης 
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα 
όσον αφορά τον κανόνα για την υποδομή 
που προβλέπεται στο άρθρο 6 και τον 
κανόνα για τον εφοδιασμό που 
προβλέπεται στο άρθρο 7. 
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη 
μεγίστη διαφοροποίηση διαδρομών 
παράδοσης και πηγών εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη φυσική 
διαθεσιμότητα αερίου στη διάρκεια 
διαταραχών του εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ασφαλής εφοδιασμός με αέριο στην Ευρώπη και μία πραγματική εσωτερική 
αγορά αερίου, είναι σημαντικό να μην εστιάζονται τα κράτη μέλη μόνον στο αέριο αλλά και σε 
άλλους ενεργειακούς πόρους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και τα μέτρα προστασίας των 
πελατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μέτρων προστασίας των πελατών από 
υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών.

Αιτιολόγηση
Απαιτείται να ορίζουν τα κράτη μέλη μέτρα που θα τους επιτρέπουν να προστατεύουν τους 
πελάτες από υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών. Οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και η προστασία των πελατών ορίζονται λεπτομερώς στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, στην 
οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτό το σημείο.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, του κράτους μέλους σε 
περίπτωση:

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο. 

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, για περίοδο εξήντα ημερών 
επίσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2. 
Η αρμόδια αρχή προσπαθεί να διατηρήσει 
την παροχή στους προστατευμένους 
πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 
ευάλωτων πελατών, καθ’ όσο διάστημα 
είναι απαραίτητο. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες θεσπίζονται με 
την επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιμή 

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, θεσπίζονται με την επιφύλαξη 
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που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και σε τιμή που 
ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη την 
άσκηση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και τις σχετικές υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Στην περίπτωση κρίσεως τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
αποτρέψουν τις υπέρμετρες αυξήσεις των 
τιμών του φυσικού αερίου για τους 
προστατευμένους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τον
κανόνα για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τα μέτρα 
προστασίας των πελατών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη καλύπτουν τις πρόσθετες 
δαπάνες για απαραίτητες παραδόσεις σε 
ευάλωτους πελάτες σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 2.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν 
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 
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παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους· 
μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο μόνον ως 
έσχατη λύση·

Τροπολογία 21

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι, στην 
περίπτωση κοινοτικής κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, οι δράσεις που 
αναλαμβάνουν οι Αρμόδιες Αρχές ή 
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επιχειρήσεις φυσικού αερίου είναι 
ανεπαρκείς, μπορεί να θέτει άμεσα σε 
εφαρμογή τα μέτρα που εμφαίνονται στα 
Παραρτήματα II και III για να 
αποκαταστήσει την παροχή αερίου στις 
αγορές που έχουν πληγεί. 

Αιτιολόγηση

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη προβαίνουν σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή για να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί 
εσωτερικής αγοράς·
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