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Τροπολογία 1
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Ιουνίου 2008 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα 
ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας» (2008/2006 
(INI)),

Or. pt

Τροπολογία 2
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για 
τον λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

1. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα 
έπρεπε να χαρακτηρίζετε από, σαφώς 
χαμηλότερες τιμές, βελτιώνοντας ή και 
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη 
και την ευημερία των καταναλωτών. 
Δυστυχώς διαπιστώνονται φαινόμενα 
αισχροκέρδειας των εταιρειών 
παράγωγης και εμπορίας ενέργειας, 
σύμφυτες με την επιδίωξη των 
επιχειρήσεων για μεγιστοποίηση των 
κερδών τους, σαφώς συγκρουόμενα με τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, κάτι που 
ακριβώς επιτεύχθηκε με το δόγμα των 
ανοικτών αγορών, του αυξημένου 
ανταγωνισμού, των αποκρατικοποιήσεων 
και ιδιωτικοποιήσεων και εν τέλη της 
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απορρύθμισης της αγοράς, εις βάρος των 
καταναλωτών.

Or. el

Τροπολογία 3
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών μέσω της 
εξασφάλισης διαφάνειας στις τιμές και 
ότι για τον λόγο αυτό επείγει η κατάργηση 
των φυσικών και των κανονιστικών 
εμποδίων που εμποδίζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 4
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή, ανταγωνιστική, 
ολοκληρωμένη και ευέλικτη ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας θα επέτρεπε τη 
διατήρηση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και την επίτευξη
χαμηλότερων τιμών, βελτιώνοντας την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και 
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη 
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φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

και την ευημερία των καταναλωτών και ότι 
για τον λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
υφιστάμενων φυσικών ή των 
κανονιστικών εμποδίων που εμποδίζουν 
την αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 6
Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
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ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την ανοιχτή και
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 7
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς·

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
θα επέτρεπε χαμηλότερες τιμές, 
βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον 
λόγο αυτό επείγει η κατάργηση των 
φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων 
που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς, μέσω της 
πρόβλεψης κατάλληλου πλαισίου για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και της 
προστασίας των συμφερόντων των 
καταναλωτών στις περιοχές αυτές, ο 
γεωγραφικός διαχωρισμός των οποίων 
πρέπει να εξεταστεί πιο συγκεκριμένα·

Or. pt

Τροπολογία 8
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία των 
περιφερειακών αγορών και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
για την κατάργηση των εμποδίων, 
επιταχύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
του δικτύου·

Or. pt

Τροπολογία 9
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 
ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της 
τρίτης δέσμης μέτρων, για την οποία έχει 
ήδη σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση·

2. καλεί τα Κράτη Μελή και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή 
κανόνων και προώθηση μέτρων για 
διασφάλιση δίκαιων και λογικών 
τιμολογήσεων ιδιαίτερα στα βασικά 
αγαθά όπως η ενέργεια, καθώς και να 
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, 
χωρίς να σημειωθεί καθυστέρηση·

Or. el

Τροπολογία 10
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 
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ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων, για την οποία έχει ήδη 
σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση·

ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων, για την οποία έχει ήδη 
σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση· ζητεί από 
την Επιτροπή να γνωστοποιήσει όλα τα 
εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν 
όσον αφορά την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια, 
συνοδευόμενα από σαφή αριθμητικά 
στοιχεία για τις επιπτώσεις τους στις 
τιμές της ενέργειας για τους 
καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 11
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 
ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων, για την οποία έχει ήδη 
σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα 
της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων, για 
την οποία έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη 
καθυστέρηση, ασκώντας πίεση στα κράτη 
μέλη να συμμορφωθούν, αποτρέποντάς 
τα από τη δημιουργία νέων εμποδίων και 
επιβάλλοντας κυρώσεις, όπου απαιτείται· 

Or. pt

Τροπολογία 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 
ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της 
τρίτης δέσμης μέτρων, για την οποία έχει 
ήδη σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση·

2. διαπιστώνει ότι το δυναμικό της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
στον τομέα της ενέργειας δεν έχει 
αξιοποιηθεί στο έπακρο λόγω της 
ελλιπούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
ενέργεια για τους παράγοντες της 
εσωτερικής αγοράς και ότι εξακολουθεί 
να μην υπάρχει διασυνοριακή εσωτερική 
αγορά ενέργειας· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της για να 
διασφαλίσει τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια που έχει 
ήδη καθυστερήσει· επισημαίνει ότι η 
επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
ασφάλεια του εφοδιασμού, εφόσον 
συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά και στην προώθηση των 
επενδύσεων· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να συνεχίσει να εκτελεί με 
συνέπεια τα μέτρα για την εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα 
της ενέργειας που ελήφθησαν μετά την 
τομεακή έρευνα· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις διαδικασίες που ισχύουν 
σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού 
στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως το 2014 
και να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια στον 
ανταγωνισμό που έχουν τεθεί και πάλι 
από τους προμηθευτές· επισημαίνει ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές και αρχές 
ανταγωνισμού διαδραματίζουν 
αποφασιστικό ρόλο κατά τη μεταφορά 
των κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο 
και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τους 
παράσχουν τους αναγκαίους πόρους ή να 
συστήσουν κατάλληλους φορείς·

Or. de
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Τροπολογία 13
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η διασυνοριακή και η 
σωρευτική τιμολόγηση εμποδίζουν τις 
διασυνοριακές ροές ενέργειας, την 
ολοκλήρωση της αγοράς και τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού 
του ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 14
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι μόνο μέσω ενός σταθερού 
ρυθμιστικού πλαισίου θα καταστεί 
δυνατή η προσέλκυση των επενδύσεων 
που απαιτούνται για τη συνεχή ανάπτυξη 
της εν λόγω αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 15
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Μηχανισμού 
για την σύνδεση της Ευρώπης στον τομέα 
της ενέργειας, να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα που έχουν αμεσότερες 
επιπτώσεις στην λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, προωθώντας έτσι τον 
ανταγωνισμό, την ταχεία διείσδυση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την 
ασφάλεια εφοδιασμού·

3. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Μηχανισμού 
για την σύνδεση της Ευρώπης στον τομέα 
της ενέργειας, να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα που έχουν αμεσότερες 
επιπτώσεις στην λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, προωθώντας έτσι τον 
ανταγωνισμό, την ταχεία διείσδυση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την 
ασφάλεια εφοδιασμού· εμμένει στη 
σημασία της διασφάλισης της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη το 
ζήτημα της μετακύλισης του κόστους 
στους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 16
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Μηχανισμού 
για την σύνδεση της Ευρώπης στον τομέα 
της ενέργειας, να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα που έχουν αμεσότερες 
επιπτώσεις στην λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, προωθώντας έτσι τον 
ανταγωνισμό, την ταχεία διείσδυση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την 
ασφάλεια εφοδιασμού·

3. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Μηχανισμού 
για την σύνδεση της Ευρώπης στον τομέα 
της ενέργειας, να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα που έχουν αμεσότερες 
επιπτώσεις στην λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, προωθώντας έτσι τον 
ανταγωνισμό, την ταχεία διείσδυση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
δημιουργία των αναγκαίων 
διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 
ασφάλεια εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 17
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την ενθάρρυνση του κοινού 
προγραμματισμού των ενεργειακών 
δικτύων με στόχο την προώθηση του 
εξορθολογισμού του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου, αξιοποιώντας τις 
διασυνοριακές συνέργειες και μια 
αποδοτικότερη υποδομή δικτύου, γεγονός 
που θα επιφέρει μείωση του κόστους για 
τους καταναλωτές και τη βιομηχανία·

Or. pt

Τροπολογία 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την αποφυγή του κατακερματισμού και 
των στρεβλώσεων της αγοράς, 
σταματώντας την χορήγηση άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων υπέρ των ορυκτών 
καυσίμων και θέτοντας τέρμα στην 
ρύθμιση των τιμών της ενέργειας που 
απαιτούνται από τους καταναλωτές·
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί 
σταδιακά περισσότερο συνεκτικό το 
σύνολο των συστημάτων υποστήριξης για 
την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κράτη μέλη και να 
προωθηθεί η λειτουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών σε διαμεθοριακό επίπεδο 
σχετικά με την δυναμικότητα 

4. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την αποφυγή του κατακερματισμού και 
των στρεβλώσεων της αγοράς, 
σταματώντας την χορήγηση άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων υπέρ των ορυκτών 
καυσίμων και θέτοντας τέρμα στην 
ρύθμιση των τιμών της ενέργειας που 
απαιτούνται από τους καταναλωτές· καλεί, 
εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί 
σε έλεγχο των ισχυόντων σε ορισμένα 
κράτη μέλη νόμων ως προς τη 
συμβατότητά τους με τις συμβάσεις, 
καθώς, λόγω της ανάθεσης 
αποκλειστικών δικαιωμάτων σε 
μονοπωλιακό προμηθευτή, οδηγούν σε 
μείωση του ανταγωνισμού και αύξηση 
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ηλεκτροπαραγωγής· των τιμών για τους καταναλωτές·
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί 
σταδιακά περισσότερο συνεκτικό το 
σύνολο των συστημάτων υποστήριξης για 
την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κράτη μέλη και να 
προωθηθεί η λειτουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών σε διαμεθοριακό επίπεδο 
σχετικά με την δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής· τονίζει ότι, εν 
προκειμένω, θα πρέπει να ελεγχθεί 
ενδελεχώς αν και ποια μέτρα μπορεί να 
είναι αναγκαία και σκόπιμα σε σχέση με 
το δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής·

Or. de

Τροπολογία 19
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στην ανάγκη ταχείας λειτουργικής 
ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, η 
λειτουργία των οποίων προϋποθέτει την 
επίσημη έγκριση και την άμεση εφαρμογή 
κωδίκων δικτύου με κοινούς κανόνες 
όσον αφορά τον καθορισμό μηχανισμών 
για την κατανομή της δυναμικότητας, 
την εξισορρόπηση, τη χρέωση και τη 
διαλειτουργικότητα·

Or. pt

Τροπολογία 20
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί 
με το ΕΔΔΣΜ, τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας (ACER) και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους με σκοπό την 
επιτάχυνση της παράδοσης των κωδικών 
δικτύου, που θα πρέπει να αναπτυχθούν 
χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 21
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. προειδοποιεί την Επιτροπή για την 
ανάγκη διασφάλισης της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
νομοθεσίας που ενισχύει τις αρμοδιότητες 
και την ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών·

Or. pt

Τροπολογία 22
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. σημειώνει ότι οι αποκλίσεις στους 
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εθνικούς κανονισμούς μπορεί να 
οδηγήσουν σε άνισο ανταγωνισμό· ζητεί 
την ενίσχυση των λειτουργιών και των 
αρμοδιοτήτων του ACER ώστε να 
παρέχει περισσότερες δυνατότητες για 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όσον αφορά 
τη διαμόρφωση ενός κανονιστικού 
πλαισίου που δεν θα θίγει τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 23
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. υποστηρίζει πλήρως τη λήψη μέτρων 
για την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με σκοπό τη δημιουργία 
πιο αποκεντρωμένων και 
ανταγωνιστικών μοντέλων αγοράς, τα 
οποία δημιουργούν περισσότερες 
ευκαιρίες για τους τοπικούς παραγωγούς 
ενέργειας και τους νέους βιομηχανικούς 
φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 24
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 

5. Θυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών προστασίας των καταναλωτών 
εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η 
νομοθεσία αποτρέπει τα συμβαλλόμενα 
μέρη να ακολουθούν πρακτικές και μέτρα 
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την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, καθώς και για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών· 
απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν νέοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των διαφορών 
και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ τελικών 
καταναλωτών και παρόχων ενέργειας.

που πλήττουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. Σημειώνει ότι η διαδικασία 
ελευθέρωσης της αγοράς δεν οδήγησε σε 
πειστικές λύσεις ούτε σε χαμηλότερες 
τιμές για τους τελικούς καταναλωτές και 
τα νοικοκυριά· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την βελτίωση της 
διαφάνειας, την ενημέρωση και την 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, 
καθώς και για την προστασία των ευπαθών 
καταναλωτών· απευθύνει έκκληση να 
δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
ρύθμισης των διαφορών και την 
εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής 
ισχύος μεταξύ τελικών καταναλωτών και 
παρόχων ενέργειας.

Or. el

Τροπολογία 25
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, καθώς και για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών· 
απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν 
νέοι μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των 
διαφορών και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ 
τελικών καταναλωτών και παρόχων 
ενέργειας.

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και ιδίως για τα 
νοικοκυριά· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την προώθηση της 
διαφάνειας, την ενημέρωση, τη 
δυνατότητα σύγκρισης και την ελευθερία 
επιλογής των καταναλωτών, καθώς και για 
την προστασία των ευπαθών 
καταναλωτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να λάβουν κοινωνικά μέτρα και να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Or. pt



AM\933162EL.doc 17/25 PE508.255v01-00

EL

Τροπολογία 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, καθώς και για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών· 
απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν 
νέοι μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των 
διαφορών και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ 
τελικών καταναλωτών και παρόχων 
ενέργειας.

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά, 
εξαιτίας της μη μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
ενέργεια καθώς και των εμποδίων που 
εξακολουθούν να υφίστανται για τον 
ανταγωνισμό· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για τη διασαφήνιση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, την 
βελτίωση της διαφάνειας κατά την 
τιμολόγηση, την ενημέρωση και την 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, 
καθώς και για την προστασία των 
καταναλωτών.

Or. de

Τροπολογία 27
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η διαδικασία 
ελευθέρωσης της αγοράς δεν οδήγησε σε 
πειστικές λύσεις ούτε σε χαμηλότερες 
τιμές για τους τελικούς καταναλωτές και 
τα νοικοκυριά· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την βελτίωση της 
διαφάνειας, την ενημέρωση και την 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, 
καθώς και για την προστασία των ευπαθών 
καταναλωτών· απευθύνει έκκληση να 

5. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, καθώς και για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών· 
απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν νέοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των διαφορών 
και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ τελικών 
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δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
ρύθμισης των διαφορών και την 
εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής 
ισχύος μεταξύ τελικών καταναλωτών και 
παρόχων ενέργειας.

καταναλωτών και παρόχων ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 28
Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, καθώς και για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών· 
απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν νέοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των διαφορών 
και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ τελικών 
καταναλωτών και παρόχων ενέργειας.

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης 
της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές 
λύσεις ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους 
τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για 
την βελτίωση της διαφάνειας, την 
ενημέρωση και την ελευθερία επιλογής 
των καταναλωτών, την ανταπόκριση στις 
ανάγκες των πελατών μέσω της 
καινοτομίας στον τομέα της εμπορικής 
προώθησης, καθώς και για την προστασία 
των ευπαθών καταναλωτών· απευθύνει 
έκκληση να δημιουργηθούν νέοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των διαφορών 
και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ τελικών 
καταναλωτών και παρόχων ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 29
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)



AM\933162EL.doc 19/25 PE508.255v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι προκειμένου να 
αποκτήσουν οι καταναλωτές περισσότερο 
προορατική συμπεριφορά ως προς τη 
διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, 
πρέπει να ενημερωθούν για τους τρόπους 
ελέγχου αυτής, τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και για την παραγωγή 
μικρής κλίμακας· συνιστά στην Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συστήσουν 
δικτυακούς τόπους για σύγκριση τιμών 
και να προβούν σε φιλικές προς τον 
καταναλωτή εκστρατείες ενημέρωσης, 
στις οποίες οι τοπικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις θα πρέπει να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 30
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η μαζική αλλαγή 
προμηθευτή έχει ήδη καταδείξει οφέλη 
για τους καταναλωτές· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
εκπόνησης μελέτης σχετικά με τα 
καθεστώτα μαζικής αλλαγής προμηθευτή 
και να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη της 
μαζικής αλλαγής προμηθευτή στον τομέα 
της ενέργειας για τους καταναλωτές, 
καθώς και τους κινδύνους που ενδέχεται 
να σχετίζονται με αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 31
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να λειτουργήσει 
προορατικά κατά τον εντοπισμό και την 
αναγνώριση των ανεπαρκειών της 
αγοράς, όπως τα εμπόδια που έχουν γίνει 
αντιληπτά κατά την αλλαγή προμηθευτή 
ενέργειας, η έλλειψη διαφάνειας σε σχέση 
με τα τιμολόγια ενέργειας και η αδυναμία 
σύγκρισης των προσφορών των 
προμηθευτών ενέργειας, που καθιστούν 
αδύνατο για τους καταναλωτές να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές, 
και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
κατά περίπτωση, προτάσεις για την 
αντιμετώπιση αυτού του είδους των 
ανεπαρκειών της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι τα έξυπνα συστήματα 
μέτρησης και τα τιμολόγια μεταβλητής 
χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν 
να συμβάλουν στην παροχή κινήτρων 
στους καταναλωτές για εξοικονόμηση 
ενέργειας και κόστους, καθώς και να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό 
διαφάνειας· τονίζει, ωστόσο, ταυτόχρονα 
ότι της καθιέρωσης τέτοιου είδους 
συστημάτων μέτρησης θα πρέπει να 
προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος, ιδίως των 
πραγματικών δυνατοτήτων 
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εξοικονόμησης, της διαλειτουργικότητας 
ή των πτυχών που άπτονται της 
προστασίας των δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 33
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές 
τάσσονται περισσότερο υπέρ της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας και 
προτίθενται ολοένα περισσότερο να 
επενδύσουν σε ίδια παραγωγή· ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ενεργά τα έξυπνα δίκτυα, καθώς και 
άλλες επιλογές που παρέχουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά στην εσωτερική 
αγορά ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 34
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει πόσο συμφέρουσα είναι η 
εφαρμογή μεταβλητών τιμών όσον αφορά 
τη χρήση των δικτύων ώστε να 
παροτρυνθούν οι καταναλωτές να 
χρησιμοποιούν τα δίκτυα κατά τις ώρες 
μη αιχμής με στόχο την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας.
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Or. fr

Τροπολογία 35
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υποστηρίζει την προώθηση νέων 
μηχανισμών για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής ρύθμισης των 
διαφορών, ιδίως της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, για την οποία 
καταρτίζεται επί του παρόντος 
νομοθεσία, καθώς και για την 
αποκατάσταση της ισορροπίας της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ 
τελικών καταναλωτών και παρόχων 
ενέργειας, και επισημαίνει την ανάγκη 
προώθησης πρωτοβουλιών που θα 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση ενός 
περισσότερο ενεργού ρόλου για τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας, γεγονός που θα τονώσει τον 
ανταγωνισμό στην αγορά.

Or. pt

Τροπολογία 36
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκτιμά ότι τα μέτρα που διευκολύνουν 
τους καταναλωτές ως προς την αλλαγή 
προμηθευτή ενέργειας χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για 
παραβίαση σύμβασης θα πρέπει να 
εφαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί την άμεση μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της πρόσφατα εγκριθείσας οδηγίας 
για την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
και του κανονισμού για την ηλεκτρονική 
επίλυση διαφορών που διασφαλίζουν τη 
βελτιωμένη, εκτενή και πανευρωπαϊκή 
πρόσβαση σε φορείς επίλυσης διαφορών, 
μεταξύ άλλων και στον τομέα της 
ενέργειας, και προβλέπουν την ταχεία, 
εύκολη και μη δαπανηρή επίλυση 
διαφορών, καθώς και τη μεγαλύτερη 
εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής 
ισχύος μεταξύ τελικών καταναλωτών και 
παρόχων.

Or. de

Τροπολογία 38
António Fernando Correia de Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. επισημαίνει την ανάγκη πρόληψης της 
ενεργειακής πενίας και αποφυγής των 
εγγενών στρεβλώσεων της αγοράς και 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
συγκεκριμένη θέση για το θέμα αυτό.

Or. pt

Τροπολογία 39
Olga Sehnalová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. διαπιστώνει ότι ο τομέας της 
ενέργειας έχει πολύ τεχνικό χαρακτήρα 
και είναι υπερβολικά περίπλοκος για να 
μπορέσουν να τον κατανοήσουν οι 
καταναλωτές· θεωρεί ότι, όσον αφορά 
την έκθεση της ομάδας εργασίας για τη 
διαφάνεια στις λιανικές αγορές ενέργειας 
της ΕΕ (Working Group Report on 
Transparency in EU Retail Energy 
Markets), τα αναλυτικά στοιχεία 
τιμολόγησης θα πρέπει να είναι ίδια στην 
προσφορά, στη σύμβαση και στον 
λογαριασμό και να παρουσιάζονται με 
εναρμονισμένο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 40
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. συμφωνεί με την έκθεση της ομάδας 
εργασίας για τη διαφάνεια στις λιανικές 
αγορές ενέργειας της ΕΕ ότι τα εργαλεία 
και οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης τιμών 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο 
εργαλείο για τους καταναλωτές, εάν 
χρησιμοποιηθούν με ανεξάρτητο, 
διαφανή και αξιόπιστο τρόπο· επικροτεί 
την ιδέα της επαλήθευσης της ακρίβειας 
και της αντικειμενικότητας των 
εργαλείων σύγκρισης τιμών μέσω ενός 
διαδικτυακού σήματος εμπιστοσύνης· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα θέσπισης ενός τέτοιου 
σήματος εμπιστοσύνης για τα εργαλεία 
και τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης 
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τιμών σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en


