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Τροπολογία 12
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, με την
ταυτόχρονο εγγύηση της προστασίας των 
θέσεων παραγωγής καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και των θέσεων 
απασχόλησης που προκύπτουν από αυτές, 
την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στο 20% και την 
αύξηση του ποσοστού ενεργειακής 
απόδοσης στο 20% έως το 2020.
Παράλληλα, η Ένωση πρέπει να 
προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

____________________ ____________________

1930% εάν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες.

Or. de
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Τροπολογία 13
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% δηλαδή με τη σύνδεση 
των περιφερειών με υψηλό δυναμικό 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και δυναμικό αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την 
αύξηση του ποσοστού ενεργειακής 
απόδοσης στο 20% έως το 2020.
Παράλληλα, η Ένωση πρέπει να 
προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

Or. en

Τροπολογία 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την απελευθέρωση στον ενεργειακό τομέα αποτελεί τη 
βάση για μία ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ. Με σκοπό να διευκολυνθεί η υλοποίηση 
της εν λόγω 3ης δέσμης και να προχωρήσουμε προς μία πραγματικά απελευθερωμένη αγορά 
ενέργειας στην ΕΕ, είναι απαραίτητο, μέσω των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Ε, να 
εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός της ιδιοκτησίας όσον αφορά την 
παραγωγή και την προσφορά.

Τροπολογία 15
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων 
μας εταίρους» τονίζεται το γεγονός ότι η 
Ένωση οφείλει να συμπεριλάβει την 
προώθηση της ανάπτυξης των ενεργειακών 
υποδομών στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεών της, για να υποστηρίξει την 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πέραν 
των συνόρων της. Η Ένωση θα έπρεπε να
διευκολύνει τα έργα υποδομής που 
συνδέουν τα ενεργειακά δίκτυά της με τα 
δίκτυα των τρίτων χωρών, ιδίως στην 
περίπτωση γειτονικών χωρών, και χωρών 
με τις οποίες η Ένωση διαθέτει ειδικούς 
δεσμούς συνεργασίας στον τομέα της 
ενέργειας.

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων
μας εταίρους» τονίζεται το γεγονός ότι η 
Ένωση οφείλει να συμπεριλάβει την 
προώθηση της ανάπτυξης των ενεργειακών 
υποδομών στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεών της, για να υποστηρίξει την 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πέραν 
των συνόρων της. Κατ' αρχάς η Ένωση θα 
έπρεπε στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής να ενισχύσει τα έργα υποδομής 
στον τομέα της ενέργειας στις τρίτες 
χώρες, τα οποία συμβάλλουν στην 
ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 16
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία 
αυτή θα πρέπει να παρακινεί τον 
αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει
συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού.

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία 
αυτή θα πρέπει να διευκολύνει τον 
αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών, και δεν θα 
πρέπει όμως ούτε να οδηγεί σε
συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού, ούτε στην 
ενίσχυση της πυρηνικής ενέργειας μέσω 
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της ταχύτερης μεταφοράς του ηλεκτρικού 
ρεύματος που παράγεται από αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 17
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη 
εσωτερική ενεργειακή αγορά, απαιτούνται 
σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για 
την επιτάχυνση των επενδύσεων στις 
διασυνοριακές υποδομές. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
υπενθύμισε τη σημασία της προώθησης 
ενός κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού 
για τις επενδύσεις στα δίκτυα με τιμολόγια 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
χρηματοδότησης και τον κατάλληλο 
επιμερισμό κόστους για τις διασυνοριακές 
επενδύσεις, το οποίο παράλληλα θα 
ενισχύει τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, και θα λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο στους καταναλωτές.

(27) Σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη 
εσωτερική ενεργειακή αγορά, απαιτούνται 
σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για 
την επιτάχυνση των επενδύσεων στις 
διασυνοριακές υποδομές προς όφελος των 
επιχειρήσεων της Ένωσης και κυρίως 
των ΜΜΕ, για τις οποίες οι υψηλές 
ενεργειακές τιμές μπορούν να καταστούν 
ένα σημαντικό εμπόδιο, καθώς και προς 
όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 υπενθύμισε τη σημασία 
της προώθησης ενός κανονιστικού 
πλαισίου ελκυστικού για τις επενδύσεις 
στα δίκτυα με τιμολόγια που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
χρηματοδότησης και τον κατάλληλο 
επιμερισμό κόστους για τις διασυνοριακές 
επενδύσεις, το οποίο παράλληλα θα 
ενισχύει τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και των ΜΜΕ, και θα 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στους 
καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 18
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το έργο είναι βιώσιμο από οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης· 
και

(β) το έργο είναι βιώσιμο από οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης
και δεν θα συμβάλει στο να καταστήσει 
την ενέργεια λιγότερο προσιτή για τους 
τελικούς καταναλωτές ή να δημιουργήσει 
στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων της αγοράς· και

Or. en

Τροπολογία 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) το έργο αφορά τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη είτε διασχίζοντας απευθείας τα 
σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών είτε γιατί βρίσκεται στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους και έχει σημαντικό 
διασυνοριακό αντίκτυπο, όπως ορίζεται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος IV, είτε 
αποσκοπεί στην σύνδεση νησιών και 
περιφερειακών περιοχών με κεντρικές 
περιοχές της Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία 20
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διαλειτουργικότητα και ασφαλής
λειτουργία των συστημάτων·

- διαλειτουργικότητα, ασφαλή λειτουργία 
των συστημάτων και ασφάλεια 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 21
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διαλειτουργικότητα και ασφαλής 
λειτουργία των συστημάτων·

– ασφάλεια εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων μέσω της 
διαλειτουργικότητας και της 
ασφαλούς και αξιόπιστης 
λειτουργίας των συστημάτων·

Or. el

Τροπολογία 22
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λειτουργία της αγοράς και υπηρεσίες 
προς τον καταναλωτή·

- λειτουργία της αγοράς και υπηρεσίες 
προς τον καταναλωτή, ιδίως αυτές που 
αφορούν τα νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 23
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λειτουργία της αγοράς και υπηρεσίες 
προς τον καταναλωτή·

- λειτουργία της αγοράς και υπηρεσίες 
προς τον καταναλωτή, ιδίως αυτές που 
αφορούν τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο επείγων χαρακτήρας 
κάθε προτεινόμενου έργου για την 
υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του
εφοδιασμού, τον αριθμό των κρατών 
μελών που επηρεάζει κάθε έργο, καθώς 
επίσης και την συμπληρωματικότητά του 
ως προς τα άλλα προτεινόμενα έργα. Για 
τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία του 
σημείου 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος 
ΙΙ, λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ο 
αριθμός των χρηστών που αφορά το έργο, 
η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και το 
ποσοστό παραγωγής από πόρους χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς στην περιοχή που 
καλύπτουν οι εν λόγω χρήστες.

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο επείγων χαρακτήρας 
κάθε προτεινόμενου έργου για την 
υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, τον αριθμό των κρατών 
μελών που επηρεάζει κάθε έργο, καθώς 
επίσης και την συμπληρωματικότητά του 
ως προς τα άλλα προτεινόμενα έργα. Για 
τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία του 
σημείου 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος 
ΙΙ, λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ο 
αριθμός και η κατάσταση των χρηστών 
που αφορά το έργο, κυρίως δεν τον 
συνήθη καταναλωτή  η ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας και το ποσοστό 
παραγωγής από πόρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς στην περιοχή που καλύπτουν οι 
εν λόγω χρήστες.

Or. en
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Τροπολογία 25
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 26
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι φορείς υλοποίησης δημοσιεύουν 
τις σχετικές πληροφορίες με άλλα μέσα 
κατάλληλα ενημέρωσης, στα οποία έχει 
ευρεία πρόσβαση το κοινό.

Επίσης, οι φορείς υλοποίησης δημοσιεύουν 
τις σχετικές πληροφορίες με άλλα μέσα 
κατάλληλα ενημέρωσης, στα οποία έχει 
ευρεία και εύκολη πρόσβαση το κοινό.

Or. en

Τροπολογία 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2, 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και εργασίες 
καθώς και χρηματοοικονομικά μέσα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
[κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»], εάν εκτελούνται στα 
τμήματα των τομέων υποδομών του 
φυσικού αερίου όπου εφαρμόζονται οι 
διατάξεις για τον διαχωρισμό της 
Οδηγίας 2009/73/EΚ σχετικά με κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών των κρατών μελών όπου 
εφαρμόζονται οι σχετικές παρεκκλίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η Τρίτη Δέσμη Μέτρων Ελευθέρωσης της Ενέργειας, κυρίως 
όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου και να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες παραγωγής 
και  προσφοράς αερίου είναι χωριστές και ότι ισχύει ο διαχωρισμός των υφιστάμενων 
μονοπωλιακών δικτύων. Αυτό μπορεί να καταστεί πλέον εύκολο με τον καθορισμό της 
προϋπόθεσης ότι μόνο τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το φυσικό αέριο τα οποία 
πραγματοποιούνται στους τομείς υποδομών αερίου στα κράτη μέλη που ισχύει πράγματι ο 
διαχωρισμός της ιδιοκτησίας, θα είναι επιλέξιμα για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της 
Ένωσης.

Τροπολογία 28
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»]
ακόμα και στην περίπτωση όπου οι 
ιδιωτικοί χρηματικοί πόροι ή η 
χρηματοδότηση από τους ενεχόμενους 
οικονομικούς φορείς αποτελούν τις 
σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 29
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) αναφορικά με τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, η 
εξέλιξη σε ό,τι αφορά το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, η 
αντίστοιχη εξέλιξη των τιμών της 
ενέργειας, καθώς επίσης και ο αριθμός των 
συμβάντων βλάβης του συστήματος του 
δικτύου, οι αιτίες των βλαβών και το 
σχετικό οικονομικό κόστος τους·

(γ) αναφορικά με τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, η 
εξέλιξη σε ό,τι αφορά το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, η 
αντίστοιχη εξέλιξη των τιμών για 
καταναλωτές και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, καθώς 
επίσης και ο αριθμός των συμβάντων 
βλάβης του συστήματος του δικτύου, οι 
αιτίες των βλαβών και το σχετικό 
οικονομικό κόστος τους·

Or. en
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Τροπολογία 30
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Διασυνδέσεις των συστημάτων 
ηλεκτρισμού των απομονωμένων νησιών 
με την ηπειρωτική χώρα, με σκοπό την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ και το να καταστεί 
δυνατή η μεταφορά της ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην 
ηπειρωτική χώρα.

Or. el

Τροπολογία 31
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την 
ισχύ που έχουν οι διάφοροι φορείς 
εκμετάλλευσης στην αγορά και τη 
σύγκλιση των τιμών μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών·

(α) τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την 
ισχύ που έχουν οι διάφοροι φορείς 
εκμετάλλευσης στην αγορά και τη 
σύγκλιση των τιμών, ιδίως αυτών που 
επηρεάζουν τους συνήθεις καταναλωτές,
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·
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Τροπολογία 32
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την 
ισχύ που έχουν οι διάφοροι φορείς 
εκμετάλλευσης στην αγορά και τη 
σύγκλιση των τιμών μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών·

(α) τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την 
ισχύ που έχουν οι διάφοροι φορείς 
εκμετάλλευσης στην αγορά και τη 
σύγκλιση των τιμών, ιδίως αυτών που 
επηρεάζουν τους συνήθεις καταναλωτές,
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

Or. en


