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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

 Οποιαδήποτε διαταραχή εφοδιασμού πρέπει να αντιμετωπίζετα με μια κλιμακούμενη 
και συντονισμένη απάντηση στο επίπεδο των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των 
κρατών μελών και της Κοινότητας. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι μεν 
καθήκον που επιμερίζεται μεταξύ των φορέων αυτών, αλλά οι ρόλοι και οι ευθύνες 
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καθενός φορέα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια·

Μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά, ως απάντηση σε διαταραχές εφοδιασμού, θα πρέπει 
να έχουν σαφή προτεραιότητα σε σχέση με μηχανισμούς που δεν βασίζονται στην αγορά, 
στους οποίους θα πρέπει να καταφεύγουμε μόνον ως έσχατη λύση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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 σε 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 να έχουν καθοριστεί 
πριν από οποιαδήποτε κρίση.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

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 



PA\790890EL.doc 5/7 PE428.268v01-00

EL

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. 

αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου, των κρατών μελών και 
της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές εφοδιασμού. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως «προστατευμένοι πελάτες» νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες, 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 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πελάτες έχουν λάβει γνώση του κανόνα 
για τον εφοδιασμό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 και όποιων άλλων 
δικαιωμάτων προστασίας των 
καταναλωτών τους παρέχονται δυνάμει 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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