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Τροπολογία 7
Marek Siwiec

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 του προστατευόμενου και 
ευάλωτου πελάτη. 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 που 
να διασφαλίζει την αλληλεγγύη και τον 
συντονισμό, όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Or. en

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 8
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. Ωστόσο, έχει 
κρίσιμη σημασία να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ικανότητα των κρατών μελών 
να αναπτύσσουν μέτρα, ανάλογα με τις 
ειδικές απαιτήσεις τους. 

Or. en

Τροπολογία 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Αυτή η 
συντονισμένη απόκριση στις κρίσεις 
εφοδιασμού, η προληπτική δράση και η 
αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές 
του εφοδιασμού πρέπει να παρέχονται 
από την Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο που προβλέπεται να 
συσταθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 10
Rareș-Lucian Niculescu

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 

(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 θυγατρικούς 
τομείς. Επιπλέον, η διαταραχή του 
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πελατών. εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει 
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις 
ευάλωτες ομάδες πελατών.

Or. ro

Τροπολογία 11
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Τροπολογία 12
Rareș-Lucian Niculescu

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 από 
την πολιτική και θεσμική σκοπιά και 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω των 
διαφόρων ειδικών μέσων που υπάρχουν 
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 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. ro

Τροπολογία 13
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Το 
ENTSO-G θα πρέπει να διαθέτει 
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και να 
συντονίζει τους εθνικούς διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου.
Σε περίπτωση που οι εταιρείες φυσικού 
αερίου αρνηθούν να πραγματοποιήσουν 
τις αναγκαίες επενδύσεις για υποδομές, 
το ENTSO-G πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να αναζητήσει άλλους 
επενδυτές, όπως για παράδειγμα 
θεσμικούς επενδυτές, όπως 
συνταξιοδοτικά ταμεία κλπ.    

Or. en

Τροπολογία 14
Rareș-Lucian Niculescu

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 
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 

(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 
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 
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για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού, υπό τον όρο 
ότι δεν θα θίγεται το γενικό συμφέρον των 
καταναλωτών στα κράτη μέλη. 

Or. ro

Τροπολογία 15
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
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. 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει να χρησιμοποιούνται 
μηχανισμοί έκτακτης ανάγκης όταν οι 
αγορές δεν θα είναι πλέον ικανές να 
αντιμετωπίσουν επαρκώς μια διαταραχή 
του εφοδιασμού με αέριο. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα σε μηχανισμούς 
βασιζόμενους στην περιφρούρηση της 
προστασίας των καταναλωτών για το 
μετριασμό των συνεπειών της διαταραχής 
του εφοδιασμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 153 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στην παράγραφο 2) ορίζει ρητώς 
ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων".
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Τροπολογία 16
Marek Siwiec

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 καταναλωτών.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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 

(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 
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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. 

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. 

Or. en

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 18
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών όλων των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
αρμόδιων αρχών έχει καίρια σημασία για 
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά τις 
διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης. Ο ρόλος των κρατών 
μελών και των αρμόδιων αρχών τους 
είναι το βασικό στοιχείο για την 
εξασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο, 
ιδίως κατά τη διάρκεια διαταραχών 
εφοδιασμού και καταστάσεων κρίσης.

Or. en
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Τροπολογία 19
Marek Siwiec

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 
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.

(16) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και προστασίας του 
καταναλωτή (όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 3 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα 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. 
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Τροπολογία 20
Rareș-Lucian Niculescu

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, 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.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία 
ισορροπία για την ομαλή λειτουργία της 
αγοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν στη συγχρηματοδότηση 
έργων που έχουν ουσιαστική σημασία για 
την αποτροπή πιθανών διακοπών της 
ροής, με βάση διαλογή που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή. 

Or. ro

Τροπολογία 21
Rareș-Lucian Niculescu

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 

(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 
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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.

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, στο πλαίσιο κοινής επιτροπής 
εκπροσώπων (αποτελούμενης από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου), η οποία θα είναι η 
μοναδική αρχή, εξουσιοδοτημένη να 
συγκεντρώνει τις απαιτήσεις και να 
προτείνει τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης, σε 
περίπτωση διαταραχής της ασφάλειας 
του εφοδιασμού.  

Or. ro

Τροπολογία 22
Marek Siwiec

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 η 
παροχή αερίου και να πραγματοποιείται 
από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά 
τους οικιακούς, τους ευάλωτους και τους 
προστατευμένους πελάτες, 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, ιδίως όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, την προστασία των πελατών, 
τη διαχείριση της τιμής και την καταβολή 
αποζημίωσης, να έχουν καθοριστεί πριν 
από οποιαδήποτε κρίση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι, υπεύθυνα για την παροχή αερίου, σε περίπτωση που η αγορά 
δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τον εφοδιασμό, ιδίως για τους οικιακούς, τους ευάλωτους και 
τους προστατευόμενους πελάτες, είναι τα κράτη μέλη.  Η διασφάλιση καλών συνθηκών 
διαβίωσης των πολιτών αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους.  Οι υποχρεώσεις της δημόσιας 
υπηρεσίας, η προστασία των ευάλωτων πελατών και η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας 
πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς κατά την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού.

Τροπολογία 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους  
προστατευμένους πελάτες όπως τα 
νοικοκυριά, 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.

Or. en

Τροπολογία 24
Zuzana Roithová

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 

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους 
οικιακούς πελάτες και τα νοσοκομεία, 
καθώς επίσης και άλλους προστατευμένους 
πελάτες, σε περιπτώσεις στις οποίες η 
αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει τον 
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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. 

εφοδιασμό τους. Έχει ουσιαστική σημασία 
τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης να έχουν καθοριστεί 
πριν από οποιαδήποτε κρίση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικιακοί καταναλωτές και τα νοσοκομεία, καθώς και άλλοι προστατευόμενοι πελάτες πρέπει 
να εφοδιάζονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εφοδιασμού. 

Τροπολογία 25
Toine Manders

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 η 
παροχή αερίου από τα κράτη μέλη, ιδίως 
όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες, 
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία και οι 
ευάλωτοι πελάτες, 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.

Or. en

Amendement 26
Toine Manders

Proposition de règlement
Αιτιολογική σκέψη 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια 
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου 

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια 
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου 
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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.

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]. 
Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
βασίζεται στην οδηγία 2009/73/EC, η 
οδηγία 2009/73/EC πρέπει να εφαρμοστεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει για τα κράτη μέλη ένα κίνητρο για να εφαρμόσουν την προηγούμενη 
εγκριθείσα οδηγία για το αέριο το συντομότερο δυνατό για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Για τον λόγο αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί 
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 εκτέλεση της οδηγίας για το αέριο πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα 
έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει πλέον νομική ανασφάλεια για οποιονδήποτε 
από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, με αποτέλεσμα να βελτιστοποιηθεί η εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 27
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το ENTSO-G και ο ACER, ως μέλη 
της ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία συνεργασίας και 
διαβουλεύσεων σε κοινοτικό επίπεδο.

(21) Το ENTSO-G και ο ACER, ως μέλη 
της ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία συνεργασίας, εντοπισμού και 
διατύπωσης λύσεων καθώς και στις 
διαβουλεύσεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. ro

Τροπολογία 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(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 
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επίπεδο. σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας ζητεί η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης 
να διενεργείται με βάση το πνεύμα της αλληλεγγύης.  

Τροπολογία 29
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου 
για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε περίπτωση διαταραχής του 
εφοδιασμού, πριν από τη λήψη μέτρων 
από τις αρμόδιες αρχές για να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην οποία 
η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις 
απαραίτητες προμήθειες αερίου. Τα εν 
λόγω έκτακτα μέτρα πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με την 
κοινοτική νομοθεσία και πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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 της αλληλεγγύης που 
αναφέρεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου πριν από την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει για τα κράτη μέλη ένα κίνητρο για να εφαρμόσουν την προηγούμενη 
εγκριθείσα οδηγία για το αέριο το συντομότερο δυνατό για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Για τον λόγο αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί 
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 εκτέλεση της οδηγίας για το αέριο πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα 
έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει πλέον νομική ανασφάλεια για οποιονδήποτε 
από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, με αποτέλεσμα να βελτιστοποιηθεί η εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 32
Zuzana Roithová

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 και τα 
νοσοκομεία που είναι ήδη συνδεδεμένοι με 
δίκτυο διανομής αερίου, και, εάν 
αποφασίσει σχετικά το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, μετά από αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική 
εκτίμηση των συνολικών εξόδων και 
οφελών για την αγορά, μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται και άλλοι πελάτες, 
υπό τον όρο ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο 
διανομής αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πράγματι, οι οικιακοί καταναλωτές και τα νοσοκομεία, ως προστατευόμενοι πελάτες, πρέπει να 
εφοδιάζονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εφοδιασμού. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να 
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συμπεριλάβει στους προστατευόμενους πελάτες και άλλες κατηγορίες, εκτός των οικιακών 
καταναλωτών και των νοσοκομείων, θα πρέπει να βασιστεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
των επιπτώσεων, εκτιμώντας επίσης το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν για την αγορά, 
δεδομένου ότι ο διευρυμένος αυτός ορισμός ενδέχεται να δημιουργήσει τεράστιες επενδυτικές 
ανάγκες και έξοδα που θα επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
πελατών, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, 
υπό τον όρο ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο 
διανομής αερίου, καθώς και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τον όρο 
ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής 
αερίου εφόσον υφίσταται δυνατότητα 
περαιτέρω εφοδιασμού 

Or. en

Τροπολογία 34
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(1) ως «προστατευμένοι πελάτες» νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες, οι μικρές και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οιοιδήποτε 
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συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής 
αερίου·

άλλοι πελάτες για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για να περιλαμβάνει ευάλωτους πελάτες.

Τροπολογία 35
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να αφήνεται στα κράτη μέλη κάποιο περιθώριο κινήσεων για να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τον ορισμό των "προστατευμένων πελατών". Αυτός ο κατάλογος δεν 
πρέπει να περιορίζεται μόνον σε συγκεκριμένους πελάτες.
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Τροπολογία 36
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «Αρμόδια Αρχή» νοείται η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ή η εθνική κρατική αρχή 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη ως 
αρμόδια για την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο. Αυτό ισχύει χωρίς να θίγεται η 
δυνατότητα επιλογής των κρατών μελών 
να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
σε άλλες αρχές εκτός της Αρμόδιας 
Αρχής. Τα εν λόγω καθήκοντα 
εκτελούνται υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας αρχής και ορίζονται στα σχέδια 
που αναφέρονται στο άρθρο 4.

(2) ως «Αρμόδια Αρχή» νοείται η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ή η εθνική κρατική αρχή 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη ως 
αρμόδια για την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο. Τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται 
υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και 
ορίζονται στα σχέδια που αναφέρονται στο 
άρθρο 4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αρμόδια αρχή πρέπει πάντοτε να νοείται η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οιαδήποτε απόκλιση 
στρεβλώνει την ουσιαστική λειτουργία και σκοπό ύπαρξης αρχής ως ανεξάρτητου φορέα που 
εξασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Τροπολογία 37
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) 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.

(1) Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον κατά κύριον λόγο των κρατών 
μελών και των αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών. Η ασφάλεια εφοδιασμού 
με αέριο είναι επίσης καθήκον των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
βιομηχανικών πελατών στους αντίστοιχους 
τομείς αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
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συνεργασίας μεταξύ τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κυρίρχο δικαίωμα εκάστου κράτους να εξασφαλίζει το οικονομικό του συμφέρον δεν μπορεί 
να τεθεί υπό την κηδεμονία της Επιτροπής.

Τροπολογία 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 39
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα μέτρα για την εξασφάλιση της (5) Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
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ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 153 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στην παράγραφο 2) ορίζει ρητώς 
ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων".

Τροπολογία 40
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Έκαστο κράτος μέλος επιδιώκει τη 
μεγίστη διαφοροποίηση διαδρομών 
παράδοσης και πηγών εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο για να βελτιστοποιεί το 
φυσικώς διαθέσιμο αερίου στη διάρκεια 
διαταραχών του εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ασφαλής εφοδιασμός με αέριο στην Ευρώπη και μία πραγματική εσωτερική 
αγορά αερίου, έχει σημασία τα κράτη μέλη να μην εστιάζονται μόνον στο αέριο αλλά επίσης και 
σε άλλους ενεργειακούς πόρους.
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Τροπολογία 41
Marek Siwiec

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 προστασίας του 
καταναλωτή (όπως αυτές μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2009/73/ΕΚ) περιλαμβανομένων και των 
μέτρων των κρατών μελών που 
προστατεύουν τους καταναλωτές από 
υπέρμετρες αυξήσεις τιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να ορίζουν τα κράτη μέλη μέτρα που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα προστασίας 
των καταναλωτών από υπέρμετρες αυξήσεις τιμής.  Οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και προστασίας του καταναλωτή ορίζονται λεπτομερώς στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, 
στην οποία μπορεί να γίνεται παραπομπή εδώ.

Τροπολογία 42
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο τριάντα
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
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περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη.

περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Τροπολογία 43
Toine Manders

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 

5. Οι εθνικοί φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου σε 
συντονισμό από το Ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, το οποίο διαθέτει αρμοδιότητες 
λήψης αποφάσεων, 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 
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μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

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.

Or. en

Τροπολογία 44
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

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 και τους 
ευάλωτους πελάτες του κράτους μέλους 
σε περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 45
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

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 υποχρεώνει τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
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κάθε είκοσι έτη· και κάθε είκοσι έτη· και 
β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο τριάντα ημερών κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Τροπολογία 46
Zuzana Roithová

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 υποχρεώνει τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
τριάντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 2. Οι επιχειρήσεις 
εφοδιασμού σε συνεργασία με την 
αρμόδια αρχή προσπαθούν να 
διατηρήσουν την παροχή στους 
προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο είναι 
δυνατό βάσει μέτρων ασφαλείας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο που 
βασίζονται στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων εφοδιασμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό καθήκον 
των επιχειρήσεων εφοδιασμού. Μία περίοδος τριάντα ημερών είναι αρκετή, βλέπε άρθρο 7, 
παράγραφος 1. Οι συνθήκες αγοράς πρέπει να λειτουργούν όσο είναι δυνατόν και οι βάσει της 
αγοράς μηχανισμοί πρέπει να αναπτύσσουν τα φυσικά και συμβατικά εργαλεία προς διατήρηση 
της παροχής ποσοτήτων στους προστατευμένους πελάτες. 

Τροπολογία 47
Toine Manders

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 και τους 
ευάλωτους 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 και τους 
ευάλωτους πελάτες καθ’ όσο είναι 
απαραίτητο. 

Or. en

Τροπολογία 48
Marek Siwiec

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 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους και τους ευάλωτους 
πελάτες θεσπίζονται με την επιφύλαξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και σε τιμή που 
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προϊόντος. ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του
προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη την 
άσκηση αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 
μελών και τις σχετικές υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Στην περίπτωση κρίσεως τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα μέτρα που εμποδίζουν 
τις υπέρμετρες αυξήσεις τιμών του 
φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, τους 
προστατευμένους και τους ευάλωτους 
πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 49
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

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, χωρίς να 
μειώνεται η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και σε 
τιμή που να αντικατοπτρίζει την ορθή
αγοραία αξία του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 153 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στην παράγραφο 2) ορίζει ρητώς 
ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων".



AM\796426EL.doc 33/43 PE430.633v02-00

EL

Τροπολογία 50
Toine Manders

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 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες και τους 
ευάλωτους πελάτες θεσπίζονται με την 
επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιμή που 
ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 51
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι πελάτες έχουν λάβει γνώση του κανόνα 
για τον εφοδιασμό που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2.  

Or. en

Τροπολογία 52
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη καλύπτουν το κόστος 
της απαραίτητης παράδοσης φυσικού 
αερίου στους ευάλωτους πελάτες στις 
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καταστάσεις μνεία των οποίων γίνεται 
στις παραγράφους 1 και 2. Ο ορισμός των 
"ευάλωτων πελατών", όπως απαιτείται 
από την οδηγία 2009/73/ΕΚ, αφήνεται 
στα κράτη μέλη. 

Or. en

Τροπολογία 53
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.
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Τροπολογία 54
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις και 
αντικτύπους·

Or. en

Τροπολογία 55
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικώς 
εφικτό και μία οικονομική αποτίμηση 
όλων των μορφών κόστους και οφέλους 
που έχουν για την αγορά τα προτεινόμενα 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 56
Zuzana Roithová

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 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα 
κράτη μέλη δεν θεσπίζουν κανένα μέτρο 
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έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει κανένα 
μέτρο που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου.

που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι όχι μόνον το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αλλά οιαδήποτε αρχή 
και επίσης οι νομοθέτες των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι διατηρείται η διασυνοριακή 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα κράτη μέλη εν γένει δεν επιτρέπεται να 
θεσπίζουν οιοδήποτε μέτρο που περιορίζει αδικαιολόγητα τη ροή του φυσικού αερίου, 
προβαίνοντας ούτως σε αποκλεισμό της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 57
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 58
Marek Siwiec

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 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 τουλάχιστον μια Αρμόδια Αρχή έχει
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 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι δυνατόν να κηρυχθεί όταν μόνον ένα 
κράτος μέλος αντιμετωπίζει κρίση εφοδιασμού.  Αυτή η διαδικασία θα καθιστά δυνατόν να
αντιδρά κανείς ταχύτερα και συνεπώς να παρέχεται άμεση βοήθεια στο δεδομένο κράτος μέλος 
επιτρέποντας ταυτοχρόνως αμεσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Τροπολογία 59
Adam Bielan

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 

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
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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.

το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
σχετικό επίπεδο κρίσης τη αιτήσει 
τουλάχιστον μίας αρμόδιας αρχής 
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 9, 
παράγραφος 2 και μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9,
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος ή μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μπορεί να 
ευρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα να κηρύσσεται στην 
περίπτωση αυτή σχετικό επίπεδο κρίσης από την Κοινότητα. Προηγουμένως πρέπει να 
διενεργείται η αρμόζουσα επαλήθευση της κατάστασης. 

Τροπολογία 60
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει ένα από τα τρία κύρια 
επίπεδα κρίσης, όπως ορίζεται στο άρθρο
9, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν κηρύσσεται κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης , μπορεί να θεωρεί κανείς ότι είναι υπερβολικά 
αργά για την ανάληψη ορισμένων δράσεων, άρα η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο πρέπει να 
διαδραματίζει προληπτικό ρόλο.  
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Τροπολογία 61
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους. 

4. Οταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τις 
ενέργειές της ή συνιστά στην Αρμόδια 
Αρχή να ζητήσει από επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσει τις ενέργειές της.

Or. en

Αιτιολόγηση

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Τροπολογία 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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 
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έκτακτης ανάγκης οι δράσεις που 
αναλαμβάνουν οι Αρμόδιες Αρχές ή 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου είναι 
ανεπαρκείς, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να προβεί σε άμεση δράση υλοποιώντας 
τα μέτρα που εμφαίνονται στα 
Παραρτήματα II και III για να 
αποκαταστήσει την παροχή φυσικού 
αερίου στις αγορές που έχουν πληγεί. 

Or. en

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 63
Toine Manders

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 
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.

1. Συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού για το 
Φυσικό Αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
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 και μπορεί να 
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επιβάλλει υποχρεωτικά μέτρα στους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς των 
κρατών μελών στην περίπτωση 
κοινοτικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για να διασφαλίσει την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 64
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. Πρίν 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. Αφού συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κυρίρχο δικαίωμα εκάστου κράτους να εξασφαλίζει το οικονομικό του συμφέρον δεν μπορεί 
να τεθεί υπό την κηδεμονία της Επιτροπής. Πέραν τούτου οι διακυβερνητικές συμφωνίες είναι 
αυστηρά υποθέσεις του κράτους και συνάπτονται μόνον από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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. Πρίν 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. Πρίν 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·

Or. en

Τροπολογία 66
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου εντός της 
επικρατείας της με προμηθευτές από 
τρίτες χώρες σε συγκεντρωτική μορφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτούμενες πληροφορίες υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου στην Αρμόδια 
Αρχή η οποία τις παρέχει στην Επιτροπή σε συγκεντρωτική μορφή που για τις ανάγκες της 
Επιτροπής επαρκεί.
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Τροπολογία 67
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει 
του στοιχείου β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτούμενες πληροφορίες υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου στην Αρμόδια 
Αρχή η οποία τις παρέχει στην Επιτροπή σε συγκεντρωτική μορφή που για τις ανάγκες της 
Επιτροπής επαρκεί.


